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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହ କଣ୍ଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଫୁଲ ସହିତ
ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବାବା କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫୁଲ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା େହଉଥିବ େସମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣାଅ ?
ଉତ୍ତର:େସମାେନ ନିଶ୍ଚିତ ଚମତ୍କାର କରି େଦଖାଇେବ । େସମାେନ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନ କରି ରହିପାରିେବ
ନାହିଁ । ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୀର ଲାଗିଗଲା େତେବ େସମାେନ ନଷ୍େଟାେମାହା େହାଇ ରୁହାନୀ େସବାେର ଲାଗିଯିେବ ।
େସମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଚଳ-ଅଟଳ େହାଇଥିବ, େକେବେହେଲ େକୗଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ
ଭଳି କରିେବ ନାହିଁ । କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ େଦେବ ନାହିଁ । ଅବଗୁଣ ରୂପୀ କଣ୍ଟାଗୁଡିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଚାଲିେବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏକଥା ତ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଲିବର ଘଣ୍ଟା ଅଟନ୍ତି । ବିଲକୁଲ୍ ସଠିକ୍ ସମୟେର କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ
ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିେର େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡ କମ୍ େବଶୀ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଟିକିଏ ବି ଫରକ ପଡିପାରିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମଧୁର
ସନ୍ତାନଗଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କଳିଯୁଗୀ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଅେଟ । େତଣୁ ଫୁଲ ସମାନ େହଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା
ହୃଦୟଙ୍ଗମ େହବା ଦରକାର େଯ ଆେମ ଫୁଲ େହଉଛୁ । ପ୍ରଥେମ ଆେମ ସମସ୍େତ କଣ୍ଟା ସମାନ ଥିଲୁ, େକହି େଛାଟ ତ ଆଉ େକହି ବଡ
କଣ୍ଟା ଥିେଲ । େକହି ବହୁତ ଦୁଃଖ େଦଇଥା’ନ୍ତି ଆଉ େକହି କମ୍ ଦୁଃଖ େଦଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସହିତ ରହିଛି । େସଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୁଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍େନହ ରହିଛି । ପ୍ରଥେମ କାହା ସହିତ ସ୍େନହ ଅଛି ?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର କଣ୍ଟା ସମାନ ଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । ଏେତ ସ୍େନହ ରହିଛି େଯ ପରିଶ୍ରମ କରି େସହି କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି
। ବାବା ଏହି କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିେର ସର୍ବବ୍ୟାପୀର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା େହାଇଥାଏ । ଆତ୍ମାର
ହିଁ ମହିମା େହାଇଥାଏ । େଯେବ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାଏ େତେବ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ େହାଇଥାଏ ଏବଂ
ଆତ୍ମା ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ େହାଇଥାଏ । ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି େଯପରି କର୍ମ କରିଥାଏ, େସହି ଅନୁସାେର କୁହାଯାଏ ଇଏ କୁକର୍ମୀ
ବା ଇଏ ସୁକର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି । ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ । େତଣୁ ତୁେମ ନିଜକୁ ପଚାର ତୁେମ ସତ୍ୟଯୁଗୀ େଦୖବୀ ଫୁଲ
ଅଟ ଅଥବା କଳିଯୁଗୀ ଆସୁରୀ କଣ୍ଟା ସମାନ ଅଟ ? େକଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ େକଉଁଠି କଳିଯୁଗ । େକଉଁଠି େଦୖବୀ ସ୍ ଭାବ ଏବଂ େକଉଁଠି
ଆସୁରୀ ସ୍ ଭାବ । ଏଥିେର ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି । େଯଉଁମାେନ କଣ୍ଟା ସମାନ ଅଟନ୍ତି େସମାେନ ନିଜକୁ ଫୁଲ େବାଲି କହିପାରିେବ ନାହି,ଁ
ଫୁଲ ତ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଥା’ନ୍ତି । କଳିଯୁଗେର ନୁେହଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ େହଉଛି ସଂଗମଯୁଗ । େଯେତେବେଳ କି ତୁେମ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ େହଉଛ
। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତ,ି ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ େହଲା ତାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରି ବିତରଣ କରିବା । େସଥିେର ଏକଥା ମଧ୍ୟ େଲଖ େଯ
ଯଦି ତୁେମ ଫୁଲ େହବାକୁ ଚାହଁୁଛ େତେବ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ଫୁଲ କରିଲାବାଲା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମେନପକାଅ େତେବ
ତୁମର ଅବଗୁଣ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ ଏବଂ ତୁେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ବାବା ପ୍ରବନ୍ଧ େଦଉଛନ୍ତ,ି ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ େହଲା
ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରି ଛପାଇବା । େତେବ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଚିନ୍ତାେର ପଡିଯିେବ । ଏହା େହଉଛି ପାଠପଢା, ବାବା ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ
ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଦୁନିଆେର ଥିବା ସ୍କୁଲେର ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳ ପଢାଯାଇଥାଏ । ନୂଆଦୁନିଆର
ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳ ତ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । େତଣୁ କରି ଏହା ପାଠପଢା ସହିତ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅେଟ । େକୗଣସି ପ୍ରକାର ବିକାରୀ କର୍ମ
କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଅେଟ । ପୁଣି ବୁଝାଯାଉଛି େଯ ଏହି ବିକାରୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େସଥିପାଇଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା,
ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି ନା । ଏଠାେର ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛ େଯ କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦବାର ନାହିଁ । ବାବା ଶିକ୍ଷା
େଦଉଛନ୍ତ—
ି ସର୍ବଦା ସୁଖ େଦଇଚାଲ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ େହାଇଯିବ ନାହିଁ । ତୁେମ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ବାବାଙ୍କଠାରୁ
ସମ୍ପତ୍ତି େନଇପାରିବ । ସମ୍ପତ୍ତି େହଲା ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ । ତୁେମ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ େଯ ପାରେଲୗକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଭାରତକୁ
ବିଶ୍ ର ବାଦଶାହୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ତୁେମ ସମସ୍େତ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିଲ । ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା
କାଲିର କଥା, େଯେତେବେଳ କି ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ଅେଟ ।
େକଉଁଠି େଗାଟିଏ ଯୁଗର ଆୟୁଷକୁ ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିେଦଉଛନ୍ତି, ଏଠାେର କିନ୍ତୁ ସାରା କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ଅେଟ ।
ଏଥିେର ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି ।
ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ଦୁନିଆର
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇ ଅଧିକ ଅବଗୁଣ ଶିଖିବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ଏେତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅପମିଶ୍ରଣ
ନଥିଲା, ଏେବ ବଢିଚାଲିଛି । ଏେବ ତୁେମ ବାବାଙ୍କର ୟାଦର ବଳ ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇ ଚାଲିଛ । େଯପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ,
େସହିପରି ଭାବେର ଚଢିବାକୁ େହବ । ପ୍ରଥେମ ତ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି େହଉଛ । ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଂେଯାଗ େଯାଡି େହାଇଗଲା

ପୁଣି ୟାଦର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ େହବ । େଯଉଁମାେନ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିେବ େସମାେନ ୟାଦର ଯାତ୍ରାେର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ରହୁଥିେବ ।
ଅେନକ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାୟୀ େହାଇ ରହୁନାହିଁ । ଭକ୍ତିେର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି େହାଇଥାଏ । କଥା ଶୁଣିବାକୁ
ବସିବା ମାତ୍େର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଶୁଣାଇଲାବାଲା ଏକଥା େଦଖି ପୁଣି ଅଚାନକ ପଚାରିଥା’ନ୍ତି େଯ ମଁୁ କ’ଣ ଶୁଣାଇଲି
େତେବ ବାଉଳା େହାଇଯାଇଥା’ନ୍ତି । ଦ୍ ନ୍ଦ୍ େର ପଡିଥା’ନ୍ତି, ଆଉ େକହି ତୁରନ୍ତ କହିେଦଇଥା’ନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତ ଏକାଭଳି
େହାଇନଥା’ନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏଠାେର ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାରଣା କିଛି ବି ନାହିଁ । ଯଦି ଧାରଣା େହଉଥାନ୍ତା େତେବ କମାଲ କରି
େଦଖାଇଥାନ୍େତ । ଏମାେନ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ବିନା ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ କାହାକୁ ଘେର ବହୁତ ସୁଖ
ମିଳିଥାଏ । ମହଲ, େମାଟର ଆଦିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଥେର ଯଦି ଜ୍ଞାନର ନିଶା ଲାଗିଗଲା େତେବ ସ୍ ◌ାମୀକୁ କହିେବ େଯ ମଁୁ ଏହି ରୁହାନୀ େସବା
କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଛି । କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅେଟ, ଯାହାକି କରିବାକୁ େଦଇନଥାଏ । େମାହ ରହିଥାଏ ନା । ଏେତ ମହଲ, ଏେତ
ସୁଖ କିପରି ଛାଡିବୁ । ଆେର, ଏମାେନ ସମସ୍େତ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତ,ି େଯଉଁମାେନ କି ବଡ-ବଡ ଲକ୍ଷପତି, େକାଟିପତି ଘରର ଥିେଲ, ସବୁ
କିଛି ଛାଡିକରି ଚାଲିଆସିେଲ । େସମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ହିଁ ଜଣାପଡିଯାଇଥାଏ । େସଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ । ଏମାେନ ରାବଣ
ଜଞ୍ଜିରେର ବନ୍ଧା େହାଇଛନ୍ତି । ଏହା େହଲା ବୁଦ୍ଧିର ଜଞ୍ଜିର । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ଆେର, ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ ପୂଜ୍ୟ େହଉଛ
। ବାବା ଗ୍ୟାେରଣ୍ଟି େଦଉଛନ୍ତି ୨୧ ଜନ୍ମ ତୁେମ େକେବ େରାଗେର ପଡିବ ନାହିଁ । ୨୧ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ।
ଯଦିଓ ତୁେମ ନିଜ ସ୍ ◌ାମୀଙ୍କ ପାଖେର ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣ େଯ ମଁୁ ନିେଜ ପବିତ୍ର ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର
କରାଇବି । ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ େହଲା ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା । ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ଏହିଭଳି ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ
ମେନ ପକାଇ-ପକାଇ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅେଟ । ଏହି ଶରୀର ଉପେର େକୗଣସି ଭରସା
ନାହିଁ େତଣୁ ତୁେମ ବାବାଙ୍କର େହାଇଯାଅ । ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ବାବା ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି
ତୁେମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସଂପୂର୍ଣ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇପାରିବ । ତୁେମମାେନ େସଠାେର ଅସରନ୍ତି ସୁଖ େଦଖିବ ବାବା ସ୍ ର୍ଗର
ଦ୍ ◌ାର ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େଖାଲୁଛନ୍ତି । ମାତାମାନଙ୍କ ଉପେର ହିଁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ରଖାଯାଇଥାଏ । ବାବା ମାତାମାନଙ୍କୁ
ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଟ୍ରଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତୁେମ ମାତାମାେନ ସମ୍ଭାଳ । ଏହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବାବା କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ନା
। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି ସାଗର ମନ୍ଥନ କେଲ, ଅମୃତର କଳସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ େଦେଲ । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ— ବାବା
ସ୍ ର୍ଗର ଦ୍ ◌ାର େଖାଲୁଛନ୍ତି । େତେବ କାହିଁକି ଆେମ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ େନବୁ । କାହିଁକି ବିଜୟ ମାଳାେର ନ ଆସିବୁ କାହିଁକି
ମହାବୀର ନେହବୁ । ଅବିନାଶୀ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର େକାଳକୁ େନଉଛନ୍ତ—
ି କ’ଣ ପାଇଁ ? ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ।
ଏକଦମ୍ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି । େତଣୁ କଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହ ରହିଛି ନା େସଥିପାଇଁ ତ
ଏମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି େଯ ତୁେମ ନିର୍ବାଣଧାମ ଛାଡି ଏଠାକୁ ଆସ
। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର େମାେତ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସ୍େନହ ଅଛି ନା । ବିନା
ସ୍େନହେର ଫୁଲ କିପରି କରିେବ ? ଏେବ ତୁେମ କଳିଯୁଗୀ କଣ୍ଟାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ େଦବତା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ହୁଅ । ତୁମକୁ
େକେତ ସ୍େନହର ସହିତ ବୁଝାଯାଉଛି । କୁମାରୀମାେନ ଫୁଲ ସମାନ ଅଟନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍େତ କୁମାରୀଙ୍କର ପାଦ ତେଳ
ପଡିଥା’ନ୍ତି । କୁମାରୀ େଯେବ ପତିତ େହାଇଯାନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । େତଣୁ
କ’ଣ କରିବା ଦରକାର ? ସର୍ବଦା ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ େତେବ ସଦାସର୍ବଦା ଫୁଲ ସମାନ େହାଇଯିବ । କୁମାରୀ ତ ନିର୍ବିକାରୀ
ଅେଟ ନା । ଭେଲ ବିକାର ଦ୍ ◌ାରା ଜନ୍ମ େନଇଛନ୍ତି । େଯପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଦ୍ ◌ାରା ଜନ୍ମ େନଇଥା’ନ୍ତି ନା । ବିବାହ
କରି ପୁଣି ଘର ଦ୍ ◌ାର ଛାଡି ପଳାଇଥା’ନ୍ତି । େସମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମହାନ୍ ଆତ୍ମା କହିଥା’ନ୍ତି । େକଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାନ ଆତ୍ମା
ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଏବଂ େକଉଁଠି ଏହି କଳିଯୁଗର ମହାନ ଆତ୍ମା । େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପ୍ରଶ୍ନ େଲଖ କି ତୁେମ କଳିଯୁଗୀ କଣ୍ଟା
ଅଟ ବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଫୁଲ ? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଟ ବା ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ ?
ଏହା େହଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ େଯେତେବେଳ କି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି । କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟ ଅେଟ
। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ େକହି ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି! ଏେବ ତୁେମମାେନ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ େତଣୁ େସମାେନ
ସ୍ ତଃ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି େଯ ବାସ୍ତବେର ଆେମ କାମୀ, କ୍େରାଧୀ, େଲାଭୀ ଅଟୁ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀେର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି େଲଖ େତେବ
େସମାନଙ୍କର ହୃଦେବାଧ େହବ େଯ ବାସ୍ତବିକ ମଁୁ କଳିଯୁଗୀ କଣ୍ଟା ସମାନ ଅେଟ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଫୁଲ ସମାନ େହବାକୁ ଯାଉଛ ।
ବାବା ତ ସଦାସର୍ବଦା ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ େକେବ କଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ର େହଉନାହଁାନ୍ତି । ବାକି ଆଉ ସମସ୍େତ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ
ଅପବିତ୍ର େହଉଛନ୍ତି । େତଣୁ େସହି ପବିତ୍ର ଫୁଲ ଭଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛି । େତଣୁ ତୁେମ େମାେତ
ମେନ ପକାଅ । ମାୟା େକେତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅେଟ । େତେବ ତୁମକୁ କ’ଣ ମାୟାଧୀନ େହବାର ଅଛି ? ବାବା ତୁମକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ
କରୁଛନ୍ତି । ମାୟା ପୁଣି ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣୁଛି । ଏହି ଶରୀର ଆମର ପୁରୁଣା େଜାତା ସମାନ ଅେଟ । ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଥେମ ନୂଆ ଶରୀର
ମିଳିଥାଏ ପେର ଏହା ପୁରୁଣା େହାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି । ମଁୁ ତୁମକୁ ମଖମଲ ସମାନ
ମୂଲ୍ୟବାନ କରିେଦଉଛି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହବା େଯାଗଁୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ େସହିଭଳି ସୁନ୍ଦର େହାଇଥାଏ । ଏଥିେର େକୗଣସି
ପ୍ରକାର ଡିେଫକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ । ଏଠାେର ତ ବହୁତ ଡିେଫକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । େସଠାକାର େଚେହରା େଦଖ େକେତ

ସୁନ୍ଦର େସଭଳି େଚେହରା ତ ଏଠାେର େକହି ତିଆରି କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ େକେତ ଉଚ୍ଚ କରୁଛି
େତଣୁ ତୁେମ ଘର ଗୃହସ୍ଥେର ରହି କମଳ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର େଯଉଁ ପାପ ରହିଛି, ତାକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
େଯାଗଯୁକ୍ତ ରୁହ । ଏହି େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ ପାପ ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ । ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ପକ୍କା ସୁନା ଭଳି ପବିତ୍ର
େହାଇଯିବ । ବାବା ଖାଦ ବାହାର କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି ଜ୍ଞାନ
ରହିଛି । ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ େଛାଟ ଅେଟ । ଯଦି ବଡ େହବ େତେବ ଏଥିେର ପ୍ରେବଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । କିପରି କରିବ ? ଆତ୍ମାକୁ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାେନ ବହୁତ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େଦଖିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ
ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଦ୍ ◌ାରା େକୗଣସି ଫାଇଦା େହାଇନଥାଏ । ଧରିନିଅ ଯଦି ତୁମକୁ େବୖକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଲା କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ ◌ାରା
ଫାଇଦା କ’ଣ ? ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ େହେଲ ତ େବୖକୁଣ୍ଠବାସୀ େହେବ । ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ େଯାଗର ଅଭ୍ୟାସ କର ।
େତଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ, ପ୍ରଥେମ ମଁୁ କଣ୍ଟାକୁ ସ୍େନହ କରୁଛି । ବାବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍େନହୀ, ସ୍େନହର ସାଗର
ଅଟନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମିଠା େହଉଛ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇ-ଭାଇକୁ େଦଖ େତେବ ତୁମର
ବିକାରୀ ଖିଆଲ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ । ଭାଇ-ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ େହାଇଥାଏ େସଥିପାଇଁ ତୁେମ ଭାଇ-ଭାଇକୁ
େଦଖ । େସଠାେର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମେର ତ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଆସିବ ବା େମାହ ଆସିଯିବ । ବାବା
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ତୁେମ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା େବାଲି ଭାବ । ଏହି ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅେଟ, ଏଥିେର ମନ
ଲଗାଇବାର ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଶରୀର ସହିତ ସ୍େନହ ରହିନଥାଏ । ତୁେମ େମାହଜିତ୍ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛ ନା । କହିେଲ ଆତ୍ମା
େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଯାଇ ଆଉ େଗାଟିଏ େନଇଥାଏ । ଆମକୁ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି, େତଣୁ େମାହ କାହିଁକି ରଖିବୁ ? େସଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ
କହୁଛନ୍ତି ଖବରଦାର ରହିବାର ଅଛି । ମାଆ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ ମେଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍େଟାେମାହା େହବାର ଅଛି । ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର େଯ େକହି
ବି ମେଲ ଆମର କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ । େତଣୁ ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ, ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ହୁଅ । ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାର ଆଉ
େକୗଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା େହବ । ତୁେମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ ◌ାରା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା
େହାଇପାରିବ । ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତୁେମ େଯତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ େସତିକି କରିବ । ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ।
ଗରୀବମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା । ବାବା ସ୍ ୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଶରୀରେର ଆସୁଛି ନା । ନା ଗରୀବ, ନା
ସାହୁକାର ଶରୀରେର ଆସୁଛି । ତୁେମମାେନ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ବାକି ସାରା ଦୁନିଆ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିେଦଉଛି । ବାବା ଏଭଳି ଧର୍ମ
ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା େସଠାେର ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମନୁଷ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ତ କୃପାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ େତେବ କାହା ପାଖେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇେବ ?
ଇଏ ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ନା । ବଡ ଜିନିଷ େହାଇଥିେଲ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍େତ । େଛାଟ ଜିନିଷ େହାଇଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାରିେବ ନାହିଁ ।
ହାତ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ େଯାଡିେବ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଏହି ଚିହ୍ନ ସବୁ ଗୁପ୍ତ େହାଇଯିବ । ହାତ େଯାଡିବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ େହାଇଯାଉଛି ।
ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଘେର କ’ଣ ପରସ୍ପରକୁ ହାତ େଯାଡିଥା’ନ୍ତି କି ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ମାଗିଥା’ନ୍ତି । ପିଲାମାେନ
ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା େସଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର େସବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବିନାଶୀ ଶରୀର ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ । େମାହଜିତ େହବାର ଅଛି । ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର େଯ େକହି ବି ଶରୀର ଛାଡିେଦଉ କିନ୍ତୁ
ଆେମ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ ।
(୨) ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମିଠା େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ େଦବାର ଅଛି । କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ େଦବାର ନାହିଁ । କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର େସବା
କରିବାକୁ େହବ । ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:େଦହ ଅଭିମାନଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହି ପରମାତ୍ମ ସ୍େନହର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କମଳ ଆସନଧାରୀ ହୁଅ ।
କମଳ ଆସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍େରଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଅେଟ । ଏହିଭଳି କମଳ ଆସନଧାରୀ
ଆତ୍ମାମାେନ ଏହି େଦହର ଅଭିମାନଠାରୁ ଆେପ ଆେପ ପୃଥକ ରହିଥା’ନ୍ତି । େସମାନଙ୍କୁ େଦହର ସ୍ମୃତି ନିଜ ଆଡକୁ
ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାଏ । େଯପରି ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କୁ ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ସମୟେର ଫରିସ୍ତା ସ୍ ରୂପ ବା େଦବତା
ସ୍ ରୂପ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିେର ରହୁଥିଲା । େସହିଭଳି ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ ◌ାଭାବିକ ଭାବେର ସବୁେବେଳ
ରହିଥାଉ େତେବ କୁହାଯିବ େଦହ-ଅଭିମାନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା । ଏହିଭଳି େଦହ-ଅଭିମାନ ଠାରୁ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ େହାଇଥା’ନ୍ତି ।
ତୁମର ଗୁଣ ବା ବିେଶଷତା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଅେଟ େସଗୁଡିକୁ େମାର େବାଲି ଭାବିବା ହିଁ େଦହ-ଅଭିମାନ ଅେଟ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

