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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀରଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅନୁଭବ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ,
େସଥିପାଇଁ େଦହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି େଦହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଭଲ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କିପରି େହାଇଥିବ ?
ଉତ୍ତର:େଯଉଁମାେନ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ େସମାେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତେବଳାରୁ ଉଠି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହବାର
ଅଭ୍ୟାସ କରିେବ । େସମାେନ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିେବ । େସମାେନ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥା’ନ୍ତି େଯ ଅନ୍ୟ େକହି ବି େଦହଧାରୀ ମେନନପଡନ୍ତ,ୁ ନିରନ୍ତର ବାବା ଏବଂ ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର
ସ୍ମୃତିେର ରହୁ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅେହା େସୗଭାଗ୍ୟ କୁହାଯିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଇଛ । କିପରି ମରିଛ ? େଦହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲ େତେବ ବାକି ରହିଲା
ଆତ୍ମା । ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତ ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଏ । ଆତ୍ମା ତ ମେର ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା
ନିଶ୍ଚୟ କରି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହେଯାଗ ଲଗାଇେଲ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର
େହାଇନାହିଁ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହାଇଗେଲ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଆେପ ଆେପ ଅଲଗା
େହାଇଯିବ, େଯପରି ସର୍ପର କାତି ସ୍ ତଃ ଛାଡି ଯାଇଥାଏ । େସଥିରୁ ତାର େମାହତୁଟିଯାଏ କାରଣ େସ ଜାେଣ େମାେତ ନୂଆ କାତି ମିଳିବ,
ପୁରୁଣା କାତି ବାହାରିଯିବ । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ନା । ଏେବ ତୁେମମାେନ ବୁଝୁଛ େଯ ଆେମ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ପୁରୁଣା
ଦୁନିଆରୁ, ପୁରୁଣା ଶରୀରରୁ ମରିଯାଇଛୁ ପୁଣି ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ଶରୀର ଛାଡି େକଉଁଠାକୁ ଯିବ ? ନିଜ ଘରକୁ । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ତ
ଏହା ପକ୍କା ମେନରଖ -- ମଁୁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁେହଁ । ଆତ୍ମା କହୁଛି — ବାବା, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର େହାଇସାରିଛି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ
ମରିଯାଇଛି । ଆତ୍ମାକୁ ଏେବ ଆେଦଶ ମିଳିଛି କି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର େତେବ ତୁେମ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସେତାପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ଏହି
ୟାଦର ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା େହବା ଦରକାର । ଆତ୍ମା କହୁଛି — ବାବା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି େତଣୁ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ େହବି । ଆତ୍ମା େମଲ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ, ଫିେମଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ନୁେହଁ । ସର୍ବଦା କହନ୍ତି ଆେମ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆେମ ସବୁ ଭଉଣୀ,
ସମସ୍େତ ସନ୍ତାନ । ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଅଛି । ଯଦି ନିଜକୁ କନ୍ୟା କହିେବ େତେବ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ ? ଆତ୍ମା
ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି । ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି — ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଆତ୍ମା େକେତ େଛାଟ ।
ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା । ପିଲାମାନଙ୍କର ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନାହିଁ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି — ମଁୁ ମଇଁଷ,ି ମଁୁ
ମଇଁଷ.ି .. । ଏପରି କହିବା ଦ୍ ◌ାରା ମଇଁଷି ପରି େହାଇଯାଆନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର କ’ଣ େକହି ମଇଁଷି ହୁଅନ୍ତି ? ବାବା ତ’ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ
ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର । ଏହି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ େକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଏପରି କଥାମାନ କହିେଦଉଛନ୍ତି ।
ଏେବ ତୁମକୁ େଦହୀ ଅଭିମାନୀ େହବାର ଅଛି, ମଁୁ ଆତ୍ମା, ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ନୂଆ େନବି । ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ
କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ତାରକା ଅେଟ, ଭ୍ରୁକୁଟୀ ମଝିେର ରେହ । ପୁଣି କହିଦିଅନ୍ତି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ଅେଟ । େକଉଁଠି କୁହନ୍ତି ତାରକା,
େକଉଁଠି କୁହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି । ପୁଣି ମାଟିର ଶାଳଗ୍ରାମ ବସି ତିଆରି କରନ୍ତ,ି ଆତ୍ମା ତ’ ଏେତ ବଡ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ େଦହ
ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି ନା େତଣୁ ଚିତ୍ର ବଡ ବଡ ତିଆରି କରିେଦଉଛନ୍ତି । ଏହା ତ’ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା । ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତେର
େକାଠିେର ବସି କରନ୍ତି । ତୁମକୁ ତ’ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର କର୍ମଧନ୍ଦାେର ରହି ବୁଦ୍ଧିେର ଏହାକୁ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି କି ମଁୁ ଆତ୍ମା ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ େକେତ େଛାଟ ବିନ୍ଦୁ ଅେଟ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ମଁୁ ବଡ । େମା’ଠାେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ
ରହିଛି । ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଦୁେହଁ ଏକାପରି ଅଟନ୍ତି । େକବଳ ତାଙ୍କୁ ପରମ (ଶ୍େରଷ୍ଠ)କୁହାଯାଏ । ଏହା ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ
େହାଇ ରହିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ ତ’ ଅମର ଅେଟ । ମଁୁ ଯଦି ଅମର ନେହାଇଥା’ନ୍ତି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କିପରି କରିଥା’ନ୍ତି । ତୁମକୁ
ମିଠା ସନ୍ତାନ କିପରି କହିଥାନ୍ତି । ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ । ବାବା ଆସି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏଥିେର ହିଁ େମେହନତ
କରିବାକୁ ପଡିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ହିଁ ମେନ ପକାଅ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମେନପକାଅ ନାହିଁ । େଯାଗୀ ତ’ ଦୁନିଆେର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ।
କନ୍ୟା େଯେତେବେଳ ବିବାହ କେର ତା’ର ବୁଦ୍ଧି େଯାଗ ସ୍ ◌ାମୀ ସାଥିେର ଲାଗିଯାଏ ନା । ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ଥିଲା କି ? ସ୍ ◌ାମୀଙ୍କୁ
େଦଖିଲା ପେର ତାଙ୍କୁ ମେନପକାଏ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି — େକବଳ େମାେତ ୟାଦ କର । ଏହି କଥାର ଭଲ ଭାେବ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର
। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନ, େସମାେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି େଦହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିେବ । ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ
କରିଥାନ୍ତି ନା । ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟେଦବଙ୍କୁ ମେନପକାନ୍ତି । ହନୁମାନଙ୍କର ବି େକେତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ।
ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କଡ ପରି େହାଇଯାଇଛି । ଏେବ ପୁଣି ତୁେମ େଦବତା େହଉଛ । ଏେବ ଏହା ପତିତ
ତେମାପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅେଟ । ଏେବ ତୁେମ ଆସିଛ େବହଦ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ । ମଁୁ ତ’ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅେଟ । ଏହି ଶରୀର
ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କର ଅେଟ । େମାର େକୗଣସି ଶାରିରୀକ ନାମ ନାହିଁ । େମାର ନାମ େହଲା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ

କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବବାବା ଆସି ନର୍କକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା େକେତ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି । ନର୍କର ଏକଦମ୍ ବିନାଶ କରାଇ
େଦଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଏେବ ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ଏମାେନ େହେଲ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ।
ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା େବେଳ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସାବଧାନ କର — ମନମନାଭବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ
େହବ । ପତିତ ପାବନ ତ’ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା । େସମାେନ ଭୁଲ୍େର ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ ବଦଳେର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନୁବାଚ େଲଖିେଦଇଛନ୍ତି ।
ଭଗବାନ ତ’ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କର ନାମ େହଲା ଶିବ । ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂଜା
କରାଯାଏ । ଶିବ କାଶୀ, ଶିବ କାଶୀ କହି ଚାଲିଥା’ନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ନାମ ରଖିେଦଇଛନ୍ତି । େରାଜଗାର ପାଇଁ
ଅେନକ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଅସଲ ନାମ େହଲା ଶିବ । ପୁଣି େସାମନାଥ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି, େସାମନାଥ ଅର୍ଥାତ୍
େସାମରସ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଧନ େଦଉଛନ୍ତି । ତା’ପେର େଯେତେବେଳ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ
େକେତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କାରଣ େସ େସାମରସ ପାନ କରାଇଛନ୍ତି ନା । େସାମନାଥଙ୍କ ସହ େସାମନାଥିନୀ ମଧ୍ୟ ଥିେବ ! ଯଥା
ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍େତ େସାମନାଥ େସାମନାଥିନୀ ଅଟନ୍ତି । ତୁେମ ସୁନାର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ । େସଠାେର ସୁନାର ଇଟା ଥାଏ ।
ନେହେଲ କାନ୍ଥ ଆଦି କିପରି ତିଆରି େହବ! ବହୁତ ସୁନା ଥାଏ େସଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁନାର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ । ଏହା େହଉଛି ଲୁହା ଏବଂ
ପଥରର ଦୁନିଆ । ସ୍ ର୍ଗର ନାମ ଶୁଣି ମୁହଁେର ଖୁସିେର ପାଣି ଆସିଯାଏ । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣ ଅଲଗା ଅଲଗା
େହେବ ନା । ତୁେମ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ େହଉଛ । ଏେବ ତୁେମ ରାବଣ ପୁରୀେର ଅଛ । େତଣୁ ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି
େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମଧାମେର ରହୁଛନ୍ତ,ି ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ ପରମଧାମେର ରହିଥାଅ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ େଦଉନାହିଁ । ବହୁତ ସହଜ କଥା । ବାକି ଏହି ରାବଣ ଶତ୍ରୁ େହାଇ ତୁମ ସାମ୍ନାେର ଠିଆ େହାଇଛି । େସ ହିଁ ବିଘ୍ନ
ପକାଉଛି । ଜ୍ଞାନେର ବିଘ୍ନ ପେଡ ନାହି,ଁ େଯାଗେର ହିଁ ବିଘ୍ନ ପେଡ । ଘଡିକୁ ଘଡି ମାୟା ୟାଦ ଭୁଲାଇେଦଉଛି । େଦହ-ଅଭିମାନୀ କରାଇ
େଦଉଛି । ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରାଇ େଦଉନାହିଁ । ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ କର୍ମେଯାଗୀ ଅଟ । ଆଚ୍ଛା, ଦିନେର
ମେନପକାଇପାରୁନାହଁ େତେବ ରାତିେର ମେନପକାଅ । ରାତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେର କାମେର ଆସିବ ।
ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିେର ରହୁ — େଯଉଁ ବାବା େମାେତ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତ,ି ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ମେନପକାଉଛି! ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଓ ୮୪ ଜନ୍ମର
ଚକ୍ର ମେନରହିେଲ ଅେହା େସୗଭାଗ୍ୟ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣାଇବାର ଅଛି ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାେନ, ଏେବ କଳିଯୁଗ ପୁରା େହାଇ
ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସୁଛି । ବାବା ଆସିଛନ୍ତ,ି ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । କଳିଯୁଗ ପେର ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ । ଏକ ବାବାଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମେନ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାେନ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି । ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍
େସଠାେର ବାଣୀର କାମ ନଥାଏ । ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାେର ରେହ । ଆତ୍ମା େକେବ ଲୀନ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଡ୍ରାମାରୁ େକହି ମଧ୍ୟ
ପାର୍ଟଧାରୀ ବାହାରି ଯାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ଏକା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମେନପକାଅ ନାହିଁ
। ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି େଦଖୁଥିେଲ ବି ମେନପକାଅ ନାହିଁ । ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ େହାଇଯିବ, ଏହା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଅେଟ ନା ।
ମୁର୍ଦ୍ଦାମାନଙ୍କୁ େକେବ ମେନପକାଯାଏ କି! ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାେନ ସବୁ ମରିପଡିଛନ୍ତି । ମଁୁ ଆସୁଛି, ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି
େନଇଯାଉଛି । ଏଠାେର ଏସବୁ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ । ଆଜିକାଲି େଯଉଁ ବମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତ,ି ତାହା ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ । କହୁଛନ୍ତି
ଏଠାେର ବସି େଯଉଁଠାକୁ ଛାଡିବୁ େସହିଠାେର ହିଁ ପଡିବ । ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନଃ ବିନାଶ େହବ । ଭଗବାନ ଆସି
ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏହା ମହାଭାରତ ଲେଢ଼ଇ ଅେଟ, ଯାହାର ଶାସ୍ତ୍ରେର ଗାୟନ ରହିଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର
ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି — ସ୍ଥାପନା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ । ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ତୁେମ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରୁଛ — ଆେମ ଏପରି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହବୁ । ଏଠାେର ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ଭୁଲିଯିବ । େସଠାେର ତ’ ବାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦିଙ୍କର ଦରକାର ନଥାଏ । ତୁେମ
ତ’ ଏଠାକାର ପାଠପଢା ଅନୁସାେର ବର୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । କଳା େକୗଶଳ ବି ସବୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଶିଖି କରି ଯିେବ । ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା
ଆତ୍ମା ଏଠାେର ବହୁତ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରି ପୁଣି େସଠାେର ବି ତିଆରି କରିେବ । ବଜାର ଆଦି ବି ରହିବ ନା । କାେରାବାର ତ ଚାଲିବ ।
ଏହିଠାେର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦକ୍ଷତା େସଠାକୁ େନଇଯାଆନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଳା େକୗଶଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ତାହା ସବୁ
େସଠାେର କାମେର ଆସିବ । େସମାେନ ପ୍ରଜାେର ଆସିେବ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ’ ପ୍ରଜାେର ଆସିବାର ନାହିଁ । ତୁେମ ଆସିଛ
ବାବା-ମମ୍ମାଙ୍କ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ େହବା ପାଇଁ । ବାବା େଯଉଁ ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତ,ି ତାହା ପାଳନ କରିବାର ଅଛି । ସର୍ବଶ୍େରଷ୍ଠ
ଶ୍ରୀମତ ତ େଗାଟିଏ େଦଉଛନ୍ତି କି େମାେତ ୟାଦ କର । କାହାର ତ ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ହିଁ େଖାଲିଯାଉଛି । େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାରଣ
ନିମିତ୍ତ େହାଇଯାଏ । କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ତ ବରବାଦର କାରଣ େହାଇଯିବ । ଏହି ନର୍ଦ୍ଦମାେର ପଡ ନାହିଁ ।
ତୁେମ କ’ଣ ବାବାଙ୍କର କଥା ମାନିବ ନାହି!ଁ ସ୍ ର୍ଗର ମହାରାଣୀ େହବନାହି!ଁ ନିଜ ସାଥିେର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାର ଅଛି କି ମଁୁ େସହି ନର୍କ
ଦୁନିଆକୁ ଯିବିନାହିଁ । େସହି ଦୁନିଆକୁ େକେବେହେଲ ମେନପକାଇବି ନାହିଁ । ଶ୍ମଶାନକୁ େକେବ ମେନପକାନ୍ତି କି! ଏଠାେର ତ ତୁେମ କହୁଛ
କିପରି ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବୁ । ଏେବ ୮୪ ଜନ୍ମ ପୁରା େହଲା, ଏେବ ଆେମ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି । ଏହା ବି ବୁଝୁଛ — ବାବାଙ୍କ ଛଡା ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜତ୍ ଅନ୍ୟ େକହି େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ
।

ଏହି ରଥକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେଭାଗ େଭାଗିବାକୁ ତ ପଡିବ ନା । ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ େହାଇଥାଏ —
ଏହି ବ୍ରହ୍ମାବାବା କହନ୍ତି ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ । କାଶ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଦିଅ ବା ଛୁ-ମନ୍ତ୍ର କରି ଉଡାଇଦିଅ । ବାବା
କହିଥା’ନ୍ତି ନା, ଏହା ତ’ େଭାଗିବାର ହିଁ ଅଛି । ତୁମର ଏହି ରଥ େଲାନ୍ େନଉଛି, ତା’ ବଦଳର ପାରିଶ୍ରମିକ ତ େଦଇ େଦଉଛି, ବାକି ଏହା
ତ’ ତୁମର ହିସାବ କିତାବ । ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି େହଉଥିବ । ଯଦି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି େତେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି
କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଏହି ଝିଅ ଏଠାେର ବସିଛି କାଲି ଟ୍େରନ୍େର ଦୁର୍ଘଟଣା େହାଇଯିବ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିେଦବ, ବାବା କହିେବ
ଡ୍ରାମା । ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ବାବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିେଲ ନାହିଁ । ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ । ମଁୁ ତ’ ଆସୁଛି ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ।
ଏହିକଥା କହିବାକୁ ଆସୁଛି କି ? ନିଜର ଏହି ହିସାବ କିତାବ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଛି । ଏଥିେର ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ନାହିଁ ।
ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ େହେଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ । ବାବା ତ’ େଗାଟିଏ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି । େମାେତ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛ େଯ
ଆମକୁ ଆସି ନର୍କରୁ ସ୍ ର୍ଗକୁ େନଇଚାଲ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ । ପରନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଓଲଟା କରିେଦଇଛନ୍ତି ।
ପୁଣି ରାମଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତି — ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ... । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତୁେମ େକେତ ପଇସା
ହରାଇଛ । େଗାଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା — କ୍ୟା େକୗତୁକ େଦଖା... େଦବୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରି ପୁଣି ସମୁଦ୍ରେର
ପକାଇେଦଉଛନ୍ତି । ଏେବ ବୁଝିେହଉଛି — େକେତ ପଇସା ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତ,ି ପୁଣି ମଧ୍ୟ କରିେବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ’ ଏପରି କାମ
ହୁଏନାହିଁ । େସେକଣ୍ଡ ପେର େସେକଣ୍ଡ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି । କଳ୍ପ ପେର ପୁଣି ଏହିକଥା ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ଡ୍ରାମାକୁ
ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିବା ଦରକାର । ଆଚ୍ଛା, େକହି ଅଧିକ ମେନ ପକାଇପାରୁନାହାନ୍ତି େତେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତ େକବଳ ଅଲଫ୍ ଆଉ
େବ, ବାବା ଓ ବାଦଶାହୀକୁ ମେନପକାଅ । ଅନ୍ତରେର ସର୍ବଦା ଏହି ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଥାଉ େଯ ଆେମ ଆତ୍ମା କିପରି ୮୪ର ଚକ୍ର ଲଗାଇ
ଆସିଛୁ । ଚିତ୍ର ଉପେର ବୁଝାଅ । ବହୁତ ସହଜ େହବ । ଏହା ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ । ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ
ସାଥିେର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର । ଆତ୍ମା ହିଁ
ସବୁକିଛି କରୁଛି । ବାବା ମେନପକାଇ େଦଉଛନ୍ତ,ି ତୁେମ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇଛ । ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ େହଉଛ । େଯପରି ବାବା ଅଧ୍ୟାେଦଶ ଜାରି
କରୁଛନ୍ତି େଯ ବିକାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ । େସହିପରି ଏହି ଅଧ୍ୟାେଦଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି େଯ କାହାରିକୁ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗ
ତ୍େରତାେର େକେବ େକହି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ । େଛାଟ ପିଲା ବି କାନ୍ଦିେବ ନାହିଁ । ଡ୍ରାମାର କାନ୍ଦିବାର ନିୟମ ନାହିଁ । ତାହା େହଉଛି
ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଦୁନିଆ । େସଠିକାର ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏଠାେର ହିଁ କରିବାକୁ େହବ । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍େତ େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ସମସ୍ତ ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ େହବ ।
ପାବନ େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାେବ ବୁଝିବାକୁ େହବ ।
(୨) ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ େଦଖୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଇବାର ନାହିଁ । ସର୍ବଦା କର୍ମେଯାଗୀ େହବାକୁ େହବ । ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ
ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ । େକେବ ବି କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାବନା ଧାରଣ କରୁଥିବା ହଂସ ବୁଦ୍ଧି େହାଲିହଂସ ହୁଅ ।
ହଂସ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଭ ବିଚାର କରୁଥିବା ଆତ୍ମା । ପ୍ରଥେମ
ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମାର ଭାବନାକୁ ପରଖି ତା’ ପେର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ଧାରଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା । େକେବେହେଲ ବୁଦ୍ଧିେର
େକୗଣସି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଅଶୁଭ କର୍ମ ବା ସାଧାରଣ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ନ େହଉ । ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି
ଶୁଭଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ େହାଲୀହଂସ ଅଟନ୍ତି । େସମାେନ େକୗଣସି ବି ଆତ୍ମାର ଅକଲ୍ୟାଣର
କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ ବା େଦଖୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଅକଲ୍ୟାଣକୁ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଆଧାରେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିେଦେବ ।
େସମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍େନହଯୁକ୍ତ େହାଇଥିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଏଭଳି ପ୍େରମେର ଭରପୁର ଗଙ୍ଗା େହାଇଯାଅ ଯାହାକି ତୁମ ଭିତେର ସ୍େନହର ସାଗର ବାବା େଦଖାଯିେବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

