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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ପାେଦ ପାେଦ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲୁଥାଅ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ େତେବ
ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର କ’ଣ?
ଉତ୍ତର:ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍େୟକ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଅନୁସାେର ଚାଲୁଥାଅ ।
ବାବାଙ୍କର େଯଉଁ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ମିଳିଲା ତା’କୁ ପିଲାମାେନ ମାନି େନବା ଉଚିତ୍, ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ନଥିବ । ୨- ତୁେମମାେନ ଏହି ଆତ୍ମିକ େସବାେର ଲାଗିଯାଅ । ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ
କାହାର ବି ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । କଥାେର ଅଛି ନିେଜ ମରିଗେଲ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍
ଏହିଭଳି େହେଲ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିପାରିବ ।
ଗୀତ:ତୁହ୍େମ ପାେକ ହମେନ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମିଠା-ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ ଏହି ଗୀତ ଶୁଣିେଲ । ଏହା େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଗାୟନ କରିଥିବା
ଗୀତ ଯାହାର ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ଏେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ - ଏେବ
ଆେମମାେନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ବର୍ସା ପାଉଛୁ । େସହି ବର୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ କୁ ଆମଠାରୁ େକହି
ବି ଛଡାଇ େନଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଭାରତର ରାଜ୍ୟକୁ ମୁସଲମାନ୍ମାେନ ଛେଡଇ େନେଲ, ଇଂେରଜମାେନ ଛଡାଇ େନେଲ
। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର ତ ଆସୁରୀ ମତ ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରଥେମ ରାବଣ ଛଡାଇ େନଲା । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ମାଙ୍କଡର େଯଉଁ
ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି - ଖରାପ ଶୁଣ ନାହି,ଁ େଦଖ ନାହି.ଁ .. ବାସ୍ତବେର ଏହାର ମଧ୍ୟ େକୗଣସି ରହସ୍ୟ ଥିବ ନା ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଗାଟିଏ ପାର୍ଶ୍ େର ରାବଣର ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, େଯଉଁମାେନ କି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି
ନାହଁାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ େର ତୁେମମାେନ ରହିଛ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଆଗରୁ ଜାଣି ନଥିଲ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି େଯ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତ,ି ୟା’ଙ୍କର ଏହା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅେଟ । ଇଏ
ପ୍ରଥେମ ପବିତ୍ର ଥିେଲ ଏେବ ପତିତ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାଙ୍କୁ ମଁୁ ଜାଣିଛି । େତଣୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ଆଉ କାହାର
କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା େହଉଛି । ହଁ, େକେବ େକେବ େକୗଣସି ମିତ୍ର
ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିେଲ ଟିେକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା େହାଇଯାଏ । ପ୍ରଥମ କଥା େହଲା
ପବିତ୍ରତା, େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡ଼ିବ େତେବ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିେର ଧାରଣା େହବ । ଏଠାକାର କାଇଦା
ବହୁତ କଡ଼ା । ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା େଯ, ସାତ ଦିନ ଭଟ୍ଟୀେର ରହିବାକୁ େହବ, େଯମିତି ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ,
ନଁା କାହାକୁ ପତ୍ର ଆଦି େଲଖିବ । େଯଉଁଠି ବି ରୁହ କିନ୍ତୁ ସାରାଦିନ ଭଟ୍ଟୀେର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏେବ ତ ତୁେମମାେନ
ଭଟ୍ଟୀେର ରହି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛ । େକହି ତ’ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେର ଶୁଣନ୍ତ,ି କୁହନ୍ତି, ଓେହା ମାୟା ପୁଣି
ଭାଗନ୍ତି େହାଇଗେଲ । ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅେଟ । ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ େକହି େକହି ମାନୁ ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା
ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁେମମାେନ ଏେବ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ । ଅଯଥାେର ତୁେମମାେନ କାହିଁକି ମାୟାର ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି େହଉଛ ।
ଏେବ େସବାେର ଲାଗିଯାଅ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ େକହି େଯପରି ମେନ ନ ପଡନ୍ତୁ, ନିେଜ ମରିଗେଲ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା,
ଏହିଭଳି େହେଲ ଯାଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ । ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ େହଲା ନରରୁ ନାରାୟଣ େହବା । େତଣୁ
ପାେଦ-ପାେଦ ବାବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଅନୁସାେର ଚାଲିବାକୁ େହବ । କିନ୍ତୁ ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ସାହାସ ଦରକାର । େକବଳ
କଥାେର କହିବାର ନାହିଁ । େମାହର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁେହଁ, େତଣୁ ନଷ୍େଟାେମାହା େହବାକୁ ପଡ଼ିବ । େମାର
ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବା, ଦ୍ ◌ିତୀୟ େକହି ନୁେହଁ । ଆେମମାେନ ତ ବାବାଙ୍କର ଶରଣ େନଇଛୁ । େତଣୁ ଆେମମାେନ
େକେବ ବି କାହାକୁ ବିଷ େଦଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ େହବୁ ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ ଈଶ୍ ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ
େହାଇଛ େତଣୁ ମାୟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହି,ଁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରିବ । େଯପରି େବୖଦ୍ୟମାେନ କହନ୍ତି - ଏହି ଔଷଧ
ଖାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରଥେମ ସବୁ େରାଗ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ । େତଣୁ ଡ଼ରିବ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଅେଟ ।

ମାୟା ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରିବ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାେର ମଧ୍ୟ ବିକାରର ସଂଙ୍କଳ୍ପ ଆସିବ, େମାହ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହାଇଯିବ । ବାବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହି େଦଇଛନ୍ତି େଯ ଏସବୁ େହବ । ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାୟାର ବକସିଙ୍ଗ୍
ଚାଲିଥିବ । ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଳବାନ େହାଇ ଲେଢଇ କରିବ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ େହାଇ
ରହିଛି । ମଁୁ କ’ଣ ମାୟାକୁ କହିବି କି, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆଣ ନାହଁ । ଅେନକ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର େଲଖୁଛନ୍ତ,ି ବାବା
କୃପା କର । ମଁୁ କ’ଣ କାହା ଉପେର କୃପା କରିବି କି! ଏଠାେର ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲିବାକୁ େହବ ।
ଯଦି ମଁୁ କୃପା କରିବି େତେବ ତ ସମସ୍େତ ମହାରାଜା େହାଇଯିେବ । ଡ଼୍ରାମାେର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ନାହିଁ । ସବୁ
ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାେନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ େହାଇଯାଇଥିେବ େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧର୍ମର ଚାରା ଲାଗୁଛି, ଏଥିେର ବହୁତ େମହନତ ରହିଛି । େତେବ
ନୂଆମାନଙ୍କୁ େକବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ େହବ େଯ, ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ
ନୁହଁନ୍ତି । େସ ତ ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରେର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ଅେନକ ମତ, ଅେନକ କଥା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର
ଏହି କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିେର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ ଧାରଣା କରିବାକୁ େହବ । ଆେମମାେନ ପତିତ ଥିଲୁ । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି
ତୁେମମାେନ ପବିତ୍ର କିପରି େହବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି - େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ନିଜକୁ
ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି େଦହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଅ । ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଅ ।
ମଁୁ ଏେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ େହଉଛନ୍ତି ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ
ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି । େତେବ କୁହ, ତୁେମ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଏହି େଦବୀ-େଦବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ନା । ଏମାେନ କିଏ?
ଏମାେନ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ ଥିେଲ ନା । ଏେବ େସମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛନ୍ତି? ୮୪ ଜନ୍ମ କିଏ େନଉଛନ୍ତି ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ’ ଏମାେନ େଦବୀ-େଦବତା ଥିେଲ ଏେବ ପୁଣି ଏହି ମହାଭାରତ ଲେଢଇ ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ
େହବ । ଏେବ ସମସ୍େତ ପତିତ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ
ସମୟେର ହିଁ ଆସି ପ୍ରେବଶ କରୁଛି । ଇଏ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଥିେଲ, ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିେଲ । ମଁୁ ଏହାଙ୍କ
ଶରୀରେର ହିଁ ପ୍ରେବଶ କରି ପୁଣି ଏହାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ କରୁଛି । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ ।
ଏେବ େସହି େଦୖବୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ମାଳା ତିଆରି େହଉଛି ନା । ଉପେର ରହିଛି ନିରାକାର ଫୁଲ, ପୁଣି
େମରୁ ଯୁଗଳ ଦାନା । ଶିବାବାବାଙ୍କ ତେଳ ଇଏ ଛିଡ଼ା େହାଇଛନ୍ତି । ଜଗତପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଜଗତ୍ ଅମ୍ବା
ସରସ୍ ତୀ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ ◌ାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ େହଉଛ । େସଠାେର ପ୍ରଜାମାେନ
ମଧ୍ୟ କହିଥା’ନ୍ତି - ଆମର ଭାରତ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ େଯ, ଆେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଅଟୁ ।
େଯେତେବେଳ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ ଚାଲିବ େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ । େସମାେନ ଏପରି
କହିେବ ନାହିଁ ଏହା ଆମର ରାଜ୍ୟ - କାରଣ େସଠାେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ରାଜତ୍ତ୍ ନଥିବ । ଏଠାେର ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି
େତଣୁ ଆମର ତୁମର େବାଲି କହୁଛନ୍ତି । େସଠାେର ଏଭଳି କଥା ରହିବ ନାହିଁ । ବାବା ଏେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ପିଲାମାେନ,
ଆଉ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି େମାେତ ମେନପକାଅ େତେବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ, େକହି ତୁମ ସମ୍ମୁଖେର
ବସି େଯାଗ କରାଇ ଦୃଷ୍ଟି େଦେବ । ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିବା- ବୁଲିବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଅ ।
ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ - ସାରା ଦିନ ଭିତେର େକେତ ସମୟ ମଁୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇଲି? ସକାଳୁ ଉଠି େକେତ ସମୟ
ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା େହଲି? ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ମେନ ପକାଇଲି? ଏହିପରି ନିେଜ ନିେଜ େମେହନତ
କରିବାକୁ େହବ । ବୁଦ୍ଧିେର ତ’ ଜ୍ଞାନ ଅଛି େତଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ଏକଥା କାହା ବୁଦ୍ଧିେର
ଆସୁନାହିଁ େଯ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅେଟ । ୨-୪ ବର୍ଷ ଏହି ଜ୍ଞାନମାର୍ଗେର ରହି ପୁଣି ଯଦି ମାୟାର ଚାପୁଡା େଜାରେର
ଲାଗିଯାଉଛି େତେବ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ପୁଣି େଲଖୁଛନ୍ତି ବାବା ମଁୁ କଳା ମୁହଁ କରିେଦଲି । ବାବା େଲଖୁଛନ୍ତି ଯଦି
କଳା ମୁହଁ କରିଲ େତେବ ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ତଥାପି ଯଦି ବିକାରୀ େହଲ, େତେବ େମା ପାଖକୁ େକେବ ଆସିବ ନାହିଁ । ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଅେଟ । ବାବା ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ବିବାହ କରି
ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି । ହଁ ଯଦି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି କନ୍ୟାକୁ ମାଡ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି େତେବ ତାଙ୍କୁ
ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍େତ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ଅେନକଙ୍କୁ ମାୟା ନାକରୁ ଧରି
ପକାଉଛି । ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧେର ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା େସମାନଙ୍କୁ
କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ତ ସୂର୍ପଣଖା ଅଟ । ଏହି ସବୁ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅେଟ । ଏଠାେର ବାବା େକୗଣସି ବିକାରୀକୁ

ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ େଦେବ ନାହିଁ । ପାେଦ- ପାେଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାୟ େନବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମର୍ପଣ େହାଇ ଗେଲ ବାବା
କହିେବ ଏେବ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ହୁଅ । ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାେର ଚାଲ । ଯଦି ଆୟ-ବ୍ୟୟର ହିସାବ
ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ େତେବ ବାବା ଠିକ୍ ମତ େଦେବ । ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା । ଯଦିଓ ତୁେମମାେନ େଭାଗ ଲଗାଉଛ
କିନ୍ତୁ ମଁୁ ଖାଉନାହିଁ, ମଁୁ ତ’ ଦାତା । ଆଚ୍ଛା ? ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା,
ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ
ନମସ୍େତ ।
ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ— ୧୫-୦୬-୬୮
ଯାହା ଅତୀତ େହାଇଗଲାଣି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆେଲାଚନା କରିବା ଦ୍ ◌ାରା େଯଉଁମାେନ ଦୁର୍ବଳମନା େସମାନଙ୍କ
ମନର ଦୁର୍ବଳତା ରିଭାଇଜ େହାଇଯିବ େସଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନ ଉପେର ସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ
ଫାଇଦା େହଲା ତୁେମମାେନ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ଦୀର୍ଘାୟୁ େହବ । ପିଲାମାେନ ଯଦି ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଗେଲ େତେବ
େକେବ ବି େକୗଣସି ଖିଆଲ ଆସିବ ନାହିଁ । ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଏେବ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିଖାଇବା ଚାଲିଛି । ପୁଣି
ପାର୍ଟ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ ନା । ନା ବାବାଙ୍କର ନା ଆମର ପାର୍ଟ ରହିବ । ନା ତାଙ୍କର େଦବାର ପାର୍ଟ, ନା ଆମର
େନବାର ପାର୍ଟ ରହିବ । େତଣୁ ଏକାଭଳି େହାଇଯିବା ନା । ଆମମାନଙ୍କର ନୂଆ ଦୁନିଆେର ପାର୍ଟ ଚାଲିବ ।
ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଶାନ୍ତିଧାମେର େହବ । ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟର ରିଲ୍ ଭରି େହାଇ ରହିଛି ନା । ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧର
ପାର୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ଶାନ୍ତିଧାମର ପାର୍ଟ । େଦବା ଏବଂ େନବାର ପାର୍ଟ ପୂରା େହଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା ହିଁ ପୂରା
େହାଇଗଲା । ପୁଣି ଆେମମାେନ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବୁ, େସ ପାର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯିବ । ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଦ
େହାଇଯିବ, ଆେମମାେନ େଦବୀ-େଦବତା େହାଇଯିବା । ପାର୍ଟ ହିଁ ପୂରା େହାଇଯିବ ବାକି ଫରକ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ବାବା
ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ । ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିେନଉଛନ୍ତି, େତଣୁ
ବାବାଙ୍କ ପାଖେର ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । ନଁା େଦଲାବାଲା ପାଖେର ରହିବ, ନା େନଲାବାଲାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ
େତଣୁ ଉଭୟ ସମାନ େହାଇଗେଲ । ଏସବୁ କଥାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର । େତେବ
େଯାଗର ଯାତ୍ରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅେଟ । ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ େମାଟା ରୂପେର ବୁଝାଉଛି,
କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି ନା । ଭିତେର ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ, ଶିବବାବାଙ୍କର ରୂପ କ’ଣ । େତେବ
ବୁଝାଇବାେର େମାଟା ରୂପ େହାଇ ଯାଉଛି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ବଡ ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା
ତ ବହୁତ େଛାଟ ନା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅେଟ େତଣୁ ଏହାର ଅନ୍ତ କିଏବା କାହିଁକି ପାଇପାରିବ? େତଣୁ େବଅନ୍ତ
େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଆତ୍ମାେର ଭରି େହାଇ ରହିଛି । ଏହା େହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ
। ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଅନ୍ତକୁ ତ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । େତେବ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଏବଂ
ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ନେଲଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ।
ତାଙ୍କ ଭଳି ଆେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ େହାଇଯିବା । ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିବ ନାହିଁ ।
ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । େସ େହଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ । ଆତ୍ମା ଅଥବା
ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଦ୍ ◌ାରା ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ । େମହନତ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିେଲ ଯାଇ ବିକର୍ମ
ବିନାଶ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମା ଭିତେର ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଦ େହାଇଗେଲ ତୁମ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ ।
ତୁେମମାେନ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଶ୍େରଷ୍ଠ େହାଇଯାଉଛ । ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ
କରିେନଇଛନ୍ତ,ି ତଥାପି ପିତା ତ ପିତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା । ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା େହାଇ ରହିବ, ପିତା ତ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ତ ଜ୍ଞାନ ଅେଟ । ବାବା ବାବା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାେନ ତ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ।
ଏହିସବୁ କଥା ଉପେର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ । ତୁେମମାେନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ସମସ୍େତ ଯିେବ, ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ । ଏଥିେର ନିର୍ଭୟ
ରହିବାକୁ େହବ । େତେବ ନିର୍ଭୟ େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ଶରୀର ଆଦିର ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ
େଯପରି ନ ଆସୁ । େସହିଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି । େତଣୁ
ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରି ଚାଲ । େସଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିେର ରହିବାର

ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ଏେବ ତ ସମୟ ଅଛି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ େହବ । ଅଭ୍ୟାସ
ନଥିେଲ ଅଟକିଯିବ । େଗାଡ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅଚାନକ ହୃଦଘାତ େହାଇଯିବ । ତେମାପ୍ରଧାନ ଶରୀରକୁ ହୃଦଘାତ
େହବାେର କଣ େଡରି ଲାଗିବ କି! େଯେତ ଅଶରୀରୀ େହାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ େସେତ ନିକଟତ୍ତର େହବାକୁ
ଲାଗିବ । େଯାଗୀମାେନ ହିଁ ନିର୍ଭୟ ରହିେବ । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ଧନ ମିଳିଥାଏ ।
ପିଲାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । େତଣୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ
ସର୍ଜନ । େସ େକେବ େରାଗୀ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମମାେନ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଔଷଧ ଖାଅ
। ମଁୁ ଏେବ ଏପରି ସଞ୍ଜିବନୀ ବୁଟୀ େଦଉଛି େଯ େକେବ େକହି େରାଗେର ପଡିେବ ନାହିଁ । େକବଳ ପତିତ-ପାବନ
ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିେଲ ପାବନ େହାଇଯିବ । େଦବତାମାେନ ସର୍ବଦା ନିେରାଗୀ ପାବନ ଥା’ନ୍ତି ନା ।
ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ େହାଇଯାଉଛି େଯ, ଆେମ କଳ୍ପ-କଳ୍ପ ବର୍ସା ପାଉଛୁ । ବାବା ଏହିଭଳି ଅଗଣିତ ଥର
ଆସିଛନ୍ତି େଯପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି । ବାବା ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ରାଜେଯାଗ ଅେଟ
। େସହି ଗୀତା ଆଦି େହଉଛି ସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର । ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବାବା ହିଁ େଦଖାଉଛନ୍ତି । ବାବା ହିଁ ଆସି ତଳୁ
ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି । େତେବ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ମାଳାର ଦାନା େହେବ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି
କରି-କରି ଆେମ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ । ଏେବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରକୃତ େରାଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି । େଲୗକିକ
ପିତା ଏେତ େରାଜଗାର କରାଉ ନାହଁାନ୍ତି େଯତିକି ପାରେଲୗକିକ ପିତା କରାଉଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା— ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍
ନାଇଟ୍ ଏବଂ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ମାୟା ବଳବାନ ରୂପେର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ । ମାୟାଜିତ୍ େହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ।
ପାେଦ-ପାେଦ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲି ନିଜ ଉପେର ନିେଜ କୃପା କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) ସଚ୍େଚାଟ ଭାବେର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ହିସାବ ବତାଇବାକୁ େହବ । ଟ୍ରଷ୍ଟି େହାଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଚାଲିବା
ବୁଲିବା ସମୟେର େଯାଗେର ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ନିଜର ସ୍ ରୂପ ଦ୍ ◌ାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶମୟ ମୁକୁଟର ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରାଉଥିବା
ଇଷ୍ଟେଦବ ହୁଅ ।
େଯେବଠାରୁ ତୁେମ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଛ, ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତା’ର
ପ୍ରତିଦାନେର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶମୟ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକାଶମୟ ମୁକୁଟ
ତୁଳନାେର ରତ୍ନଜଡିତ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଅେଟ । େତଣୁ େଯେତ େଯେତ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ
କର୍ମେର ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିଚାଲିବ େସହି ଅନୁସାେର ତୁମର ଆେଲାକର ମୁକୁଟ ସ୍ପଷ୍ଟ
େହାଇଚାଲିବ ଏବଂ ତୁେମମାେନ ଇଷ୍ଟେଦବ ରୂପେର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟେର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
େହାଇଚାଲିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଯଦି ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତେର ରହିବ େତେବ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ େହାଇଯିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

