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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହ ତ’ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍େଦଶକୁ ତୁରନ୍ତ
ପାଳନ କରନ୍ତି େସହି ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥା’ନ୍ତି । ଗୁଣବାନ୍ ପିଲାମାେନ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହକୁ ଆକର୍ଷିତ
କରିଥା’ନ୍ତି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାବା େକଉଁ ଠିକା େନଇଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ଭଳି କରି ଘରକୁ େନଇଯିବାର ଠିକା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ େନଇଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଠିକାଦର
ଦୁନିଆେର ଆଉ େକହି ନାହଁାନ୍ତି । ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବାବା ମଧ୍ୟ େସବା ବିନା
ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େସବା କରି ପ୍ରମାଣ େଦବାକୁ େହବ । ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହିବା
ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ପିଲାମାେନ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବସ । ଏହିକଥା ଏକମାତ୍ର
ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ େକହି ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର— ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାବା ୫ ହଜାର
ବର୍ଷ ପେର ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି । େତେବ ଏକଥା ତୁେମ େକବଳ ପିଲାମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । କାହାକୁ େହେଲ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ େଯ ଏହା
େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଙ୍ଗମଯୁଗ । ତୁମମାନଙ୍କର ଏହିକଥା ସ୍ମୃତିେର ରହିବା ଉଚିତ୍ େଯ ଆେମ ସମସ୍େତ ଏେବ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
ସଙ୍ଗମଯୁଗେର ଅଛୁ, ଏହା ହିଁ େହଉଛି ମନ୍ମନାଭବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନପକାଅ କାହିଁକିନା ଏେବ ଘରକୁ େଫରିଯିବାକୁ େହବ ।
୮୪ ଜନ୍ମ ଏେବ ପୁରା େହବାକୁ େହଉଛି, ଏେବ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର େହାଇ ଘରକୁ େଫରିଯିବାକୁ େହବ । େକହି େକହି ତ’
ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ୍ ମେନପକାଉନାହାନ୍ତି । ବାବା ତ’ ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ େଯଉଁମାେନ
ଏଠାେର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାେବ େଯଉଁମାେନ ବାହାେର ରହୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ-ି ଯଦିଓ ମଁୁ ଏଠାେର ବସି େଦଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ
େସବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ମଁୁ ମେନପକାଉଛି । ଏମାେନ େକଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ୟାଙ୍କ ଭିତେର କ’ଣ କ’ଣ ଗୁଣ ରହିଛି
? ଏକଥା ମଧ୍ୟ େଦଖୁଛ । େକହି େକହି ତ’ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତେର କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ । େତେବ ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ବାବା େଦଖି କ’ଣ
କରିେବ । ବାବା ତ’ ଚୁମ୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତ,ି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିେବ । ବାବା
ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବା େଯପରି ତୁମକୁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବତାଉଛନ୍ତି େସହିପରି ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜର
ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବତାଇବା ଦରକାର । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । େତେବ ଯିଏ େଯମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ
କରିବ । ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯାହା ବି କରୁଛ, ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର । ବାବା େଲଖୁଛନ୍ତ—
ି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ’ଣ ତାହା େଲଖି
ପଠାଅ ଅଥବା ତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େଲଖି ପଠାଅ । ଯିଏ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ସବୁ େଲଖି ପଠାନ୍ତି- କ’ଣ ଧନ୍ଦା
କରୁଛନ୍ତ,ି େକେତ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି ? ବାବାଙ୍କ ଭିତେର ଯାହା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ େବରଙ୍ଗ ଫୁଲ
ଅଛନ୍ତି ନା । (ବାବା େଗାଟିଏ ଫୁଲ େଦଖାଇ) େଦଖ, େକେତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ । ଏେବ େଦଖ ଏଥିେର େକେତ ସୁଗନ୍ଧ େହଉଛି, ପୁଣି
େଯେତେବେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ତା’ର େଶାଭା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ । ତୁେମମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି େଯାଗ୍ୟ େହାଇଯିବ । େତଣୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ େଦଖୁଛନ୍ତ,ି ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଶକ୍ତିର କିରଣ େଦଉଛନ୍ତି । ଯିଏ େଯମିତି େହାଇଥା’ନ୍ତି େସମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥା’ନ୍ତି, ଆଉ େଯଉଁମାନଙ୍କର
େକୗଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ସିଏ କ’ଣ ବା ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ସିଏ େସଠାେର (ସତ୍ୟଯୁଗେର) େଛାଟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ । ବାବା ପ୍ରତ୍େୟକ
ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣକୁ େଦଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍େନହ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍େନହେର, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ନା । ଏହି େସବାଧାରୀ
ସନ୍ତାନ (ବ୍ରହ୍ମାବାବା)େକେତ େସବା କରୁଛନ୍ତି । ୟା’ଙ୍କୁ େସବା ବିନା ଆରାମ କରିବା ଭଲ ଲାେଗ ନାହିଁ । େକହି େକହି ତ’ େସବା
କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ନାହଁାନ୍ତ,ି େଯାଗେର ବସୁ ନାହଁାନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି- ଇଏ କ’ଣ ପଦ
ପାଇେବ । େକହି ବି ଲୁଚି ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ବହୁତ ଭଲ, ବୁଦ୍ଧିବାନ୍ ଅଟନ୍ତ,ି େସବାେକନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ େନଇଛନ୍ତି,
େସମାେନ ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା େଲଖି ପଠାଇବା ଦରକାର । େତେବ ବାବା ଜାଣିେବ େଯ ଇଏ େକେତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ।
ବାବା ତ’ େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି । କିଏ େକେତ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତ,ି େକେତ
ଗୁଣବାନ୍— ତାହା ତୁରନ୍ତ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି । ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହ ତ’ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି । ଏହା ଉପେର େଗାଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ
ଅଛି— େତେର କାଣ୍େଟା େସ ଭି ପ୍ୟାର । ସମସ୍େତ ତ’ କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । େତେବ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି େକେତ ସ୍େନହ
ରହିବା ଦରକାର । ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେର କରି େଦଖାଇବ େତେବ ବାବା ଜାଣିଯିେବ େଯ ବାବାଙ୍କ
ପ୍ରତି େକେତ ସ୍େନହ ଅଛି । ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ େହବ । ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଏମିତି ଯାହାକି ଏକଦମ୍ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଲାଖିଯିବ । କିନ୍ତୁ

ଯଦି କଳଙ୍କ ଛାଡି ନଥିବ େତେବ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମଁୁ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ େଦଖୁଛି ।
ବାବାଙ୍କୁ େସବାେଯାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ । ବାବା ତ’ େସବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପତିତକୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା ତୁେମ ଜାଣିଛ,
ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏେବ ତୁେମ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାେର ଅଛ । େତେବ େଯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େମା ସହିତ େଯାଗ ନ
ଲଗାଇଛ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େମାର ଆକର୍ଷଣ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି େମେହନତ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି । େକେତକ ପିଲା ତ’
କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟେର ଏକଦମ୍ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି । ଏହା େସହିଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁେହଁ, ଯାହା ଶୁଣିେବ େକବଳ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିେବ ।
ସର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିେରାମଣୀ ଏକମାତ୍ର ଗୀତା ଅେଟ । ଗୀତାେର ହିଁ ରାଜେଯାଗ ବିଷୟେର ଉଲ୍େଲଖ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ ର ମାଲିକ
ତ’ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ମଁୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଚାଲିଛି େଯ ଗୀତାରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର େହବ । କିନ୍ତୁ େସତିକି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବା
ଦରକାର ନା । େଯାଗବଳର ଧାର ବହୁତ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, େଯଉଁଥିେର ବହୁତ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି । ଏେବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି
ଅଛି । କହୁଛନ୍ତି ମିଠ୍ରା ଘୁର୍ େତା ଘୁରାଏ (େମାେତ ସ୍େନହ କର େତେବ ମଁୁ ମଧ୍ୟ ସ୍େନହ କରିବ)ି । ଏହା େହଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍େନହ ।
େକବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରୁହ କାରଣ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । େକହି େକହି ତ’ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ୍
ମେନପକାଉନାହାନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି- ଏଠାେର ଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାବାବା େହଉଛନ୍ତି ଶିବବାବାଙ୍କର ରଥ, ୟାଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବାବା ପାଠପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଶିବବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି େଯ େମା ପାଦ େଧାଇ ପିଅ । ବାବା ତ’ ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦିଅନ୍ତି
ନାହିଁ । ଏହା ତ’ ପାଠପଢ଼ା, େତେବ ପଦା ଛୁଇଁବା ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ ମିଳିବ । ବାବା ତ’ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା
େକାଟିକେର େକହି ଜେଣ ଜେଣ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିେବ, ସିଏ ହିଁ ବୁଝିେବ । େଭାଳାନାଥ ବାବା ଆସି େଭାଲି-େଭାଲି
ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ େଦଇ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଏକଦମ୍ ମୁକ୍ତି ଜୀବନମୁକ୍ତିକୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି େକବଳ
ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର । ଏହା ଉପେର ହିଁ ସବୁ ଗଣ୍ଡେଗାଳ େହଉଛି । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ନିଜକୁ େଦଖ େଯ େମା’ ଭିତେର େକଉଁ
ଅବଗୁଣ ଅଛି ? ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ପ୍ରତ୍େୟକ ଦିନ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ େଦଖିଥା’ନ୍ତି । ତୁେମମାେନ େସହିଭଳି ନିଜର ହିସାବ
ରଖ— ମଁୁ େକେତ ସମୟ ଅତି ସ୍େନହୀ ବାବା, ଯିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେନପକାଉଛି ? ଯଦି କମ୍ ସମୟ
ମେନପକାଉଥିବ େତେବ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜ୍ୟା ଆସିବ େଯ ମଁୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଉନାହିଁ । େମାର ବାବା ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟନ୍ତି । ସାରା ସୃଷ୍ଟିେର ସ୍ ର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟ । ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ’ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ବର୍ଷ େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ କହୁଛ । େତେବ ଏଥିେର େକେତ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।
େତେବ ଯିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । କାରଣ ସିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା ।
ବ୍ରହ୍ମାବାବା ଏହି ଜନ୍ମେର ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିେଲ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିେଲ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦାସୀ ପଣିଆରୁ
ମୁକ୍ତ କରିେଦଇ େକେତ ଖୁସି େହାଇଯାଉଥିେଲ । େଯମିତି ଆେମ ଏହି ଶରୀର ଛାଡି ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର େନବା େସମିତି
ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହୁଛି େଯ ମଁୁ େସଠାେର ଯାଇ ରାଜକୁମାର େହବି । ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି । େତେବ
ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥେର କିପରି ରାଜକୁମାର େହେବ । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ମେନପକାଇବ େତେବ ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି
ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । େକହି େକହି ନା ପଢୁଛନ୍ତି ନା େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି । େତେବ
ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସର୍ବଦା େସହିମାେନ ରଖିେବ େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍େରଷ୍ଠ ପଦ େନବାର ଥିବ । େକେତକ େକବଳ
େଦଖାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି । ୧୫-୨୦ ଦିନ ପେର େଲଖିବା ହିଁ ଛାଡି େଦଉଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତ’ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ।
ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର େଯାଗ୍ୟତାକୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି । ଯଦି ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ମାନିେନବ େତେବ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ବିଶ୍ ସ୍ତ
େବାଲି କୁହାଯିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି । େକେତ େକେତ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ
ଛାଡପତ୍ର େଦଇ ଚାଲିଗେଲ । କିନ୍ତୁ ଶିବବାବା କାହାକୁ ଛାଡପତ୍ର େଦେବ ନାହିଁ । ଇଏ ତ’ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଠିକା ଉଠାଇବା ପାଇଁ
ଡ୍ରାମାନୁସାେର ଆସିଛନ୍ତି । ମଁୁ େହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଠିକାଦାର । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ଭଳି ଗୁଲଗୁଲ୍ (ସୁନ୍ଦର) କରି ଘରକୁ େନଇଯିବି ।
ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ଏେବ ତୁମ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛନ୍ତି ।
େକେତକଙ୍କର ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ େକେତକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ । ଆଜି ଏଠାେର ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଚାଲିଯିେବ ।
କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ ଭାବ ହିଁ େସହିପରି । େତେବ ମନ ଭିତେର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ- ଆେମ ବାବାଙ୍କ ପାଖେର ରହି, ବାବାଙ୍କର େହାଇ କ’ଣ
କରୁଛୁ । ଯଦି କିଛି ବି େସବା କରିବ ନାହିଁ େତେବ କ’ଣ ମିଳିବ । େରାଟି େସକିବା, ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହା ତ’ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ
କରୁଥିଲୁ । ନୂଆ େସବା କ’ଣ କରିଛୁ ? ଅେନକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ େଦବାର, େସବାର ପ୍ରମାଣ େଦବାର ଅଛି ନା ।
ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାେବ ତିଆରି େହାଇଛି । ଯାହାକିଛି େହଉଛି ତାକୁ ତୁେମ ବାସ୍ତବେର େଦଖୁଛ । ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡିକେର
ତ’ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର େଲଖିେଦଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସହି ଚରିତ୍ର ସବୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର । ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି
କରୁଛନ୍ତି । ୟା’ଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ଆଉ କାହାର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଚରିତ୍ର ତ’ କିଛି ଢ଼ଙ୍ଗର େହାଇଥିବା ଦରକାର । ବାକି ହରଣ
କରିେନଇଯିବା, େଚାରି କରିବା ଏହା େକୗଣସି ଚରିତ୍ର ନୁେହଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର େହଉଛନ୍ତି ବାବା । ସିଏ କଳ୍ପ

କଳ୍ପ ଆସି ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିେର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛି ଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ । ନେଚତ୍ େକଉଁ ପଦ ପାଇବ ? ପ୍ରିୟତମ ବାବା ତୁମ ଭିତେର ଗୁଣ
େଦଖିେଲ ତ ଖୁସି େହେବ ନା । େତେବ ଖୁସି େସମାନଙ୍କ ଉପେର େହେବ େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର େସବା କରୁଥିେବ ଏବଂ ଯିଏ କିଛି େସବା
କରୁନାହାନ୍ତି େତେବ େସମାେନ େକଉଁ କାମର । ଏହି କଥାଗୁଡିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିବାକୁ େହବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ତୁେମ
େହଉଛ ମହାନ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ତୁମ ସଦୃଶ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ େକହି ବି ନାହାନ୍ତି । ଯଦିଓ ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବ, େସଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ
ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା େହଉଛି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରର କଥା । ଧିେର ଧିେର ପଦ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯାଏ । େତେବ ଏମିତି ଖୁସି
େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ େଯ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଭଲ । ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର କରିବାକୁ େହବ । େକେତଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ
କରିଛ ? ତୁମର ପ୍ରଜା େକେତ ସଂଖ୍ୟାେର େହାଇଛନ୍ତି ? ଏହିସବୁ େସବାର ପ୍ରମାଣ େଦବା ଦରକାର । ବାବା, ଶିକ୍ଷକ େହାଇ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େକେତକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟେର ହିଁ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ େହଲା ବାବା ନିଜର
ଶାନ୍ତିଧାମ େଦଶକୁ ଛାଡି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରେର ଆସୁଛନ୍ତି । ନେଚତ୍ ତୁମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ କିଏ
ଶୁଣାଇେବ ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁନାହିଁ େଯ ସତ୍ୟଯୁଗେର ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଳିଯୁଗେର ରାବଣରାଜ୍ୟ େହଉଛି ।
ରାମରାଜ୍ୟେର େଗାଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ଅେନକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି େସଥିପାଇଁ ତୁେମ େଲାକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ େଯ
ତୁେମ ନର୍କବାସୀ ନା ସ୍ ର୍ଗବାସୀ ? କିନ୍ତୁ େସମାେନ ଏହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି େଯ େସମାେନ ବର୍ତ୍ତମାନ େକଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ? ଏହା
େହଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା େହଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା । େତେବ ଏେବ ତୁମକୁ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ
କରିବାକୁ େହବ, େତେବ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ େହାଇ ପାରିବ । ବାବା ତ’ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େକହି ବୁଝିଲାବାଲା ହିଁ ବୁଝିେବ । େକହି େକହି
ସନ୍ତାନ ଶୁଣିବା ପେର ଭଲ ଭାବେର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଉ େକହି େକହି ତ’ ଶୁଣି ନଶୁଣିଲା ଭଳି
ରହିଯାଉଛନ୍ତି । ସବୁଆେଡ େଲଖାେହାଇଛି— ଶିବବାବା ୟାଦ େହ (ଶିବବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିେର ଅଛନ୍ତି) ? େତେବ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ
ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତିେର ଆସିବ । େଦୖବୀଗୁଣ ଥିେଲ ହିଁ େଦବତା େହାଇପାରିବ । ଯଦି କ୍େରାଧ ଥିବ, ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଥିବ େତେବ ଉଚ୍ଚପଦ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ୫ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ନଥାଏ । େସଠାେର ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ । େତେବ ରାବଣର ଭୂତ େକଉଁଠାରୁ
ଆସିବ । େଦହ-ଅଭିମାନ, କାମ କ୍େରାଧ... ଏସବୁ େହଉଛି ବଡ ବଡ ଭୂତ । ଏଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିବାର େଗାଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଏବଂ ତାହା
େହଉଛି- ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ସବୁ ଭୂତ ଛାଡି ପଳାଇଯିେବ । ଆଚ୍ଛା!
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍
ଅେନକ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା େହଉଛି— ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର େସବା କରିବ,ି ନିଜର ପ୍ରଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ।
େଯମିତି ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାେନ େସବା କରୁଛନ୍ତି େସମିତି ମଁୁ ମଧ୍ୟ କରିବି । ଏଥିେର ମାତାମାେନ ତ’ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାେର ଅଛନ୍ତି ।
ଜ୍ଞାନର କଳଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପେର ରଖାଯାଇଛି । ବାକି ଏହା ତ’ େହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ । େତେବ ଏଥିେର ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ
ଉଭୟ ଦରକାର ନା । ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର େକେତାଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ? ବାବା େଦଖୁଛନ୍ତି େସମାେନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର େଦଉଛନ୍ତି ।
କହୁଛନ୍ତ—
ି ୫ େଲୗକିକ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଜେଣ ଶିବବାବା । େକହି େକହି ତ’ େକବଳ କଥାେର କହିେଦଉଛନ୍ତି । େକହି େକହି ପୁଣି
ବାବାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବେର ନିଜର ସନ୍ତାନ କରୁଛନ୍ତି । େତେବ େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି େସହିମାେନ ବିଜୟ
ମାଳାେର ଗୁନ୍ଥା େହେବ । ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହଉଛନ୍ତି । ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ
ଉପେର ବାବା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି... ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ତ’ େକବଳ କଥାେର କହିେଦଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରେଲୗକିକ ପିତା ହିଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େହବ । ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ୨୧ ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ।
ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି େଯ ଏସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । ବାବା ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ େଦଖୁଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତ-ି ଇଏ ପ୍ରକୃତ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । େକେତକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବେର
ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅେନକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୁଝୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମାୟାର କବଳେର ଅଛନ୍ତି
। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ଈଶ୍ ରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାଇ ତେଳ ରହିେବ ନେଚତ୍ ମାୟାର ଛତ୍ରଛାଇେର ରହିେବ । େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ ରଙ୍କ
କବଳେର ଥିେବ େସମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିେନେବ । ମାଳା ତ’ ୮ର ମଧ୍ୟ େହଉଛି ଏବଂ ୧୦୮ର ମଧ୍ୟ େହଉଛି ।
େତେବ ୮ର ମାଳାେର େଯଉଁମାେନ ଆସୁଥିେବ େସମାେନ ତ’ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରୁଥିେବ । ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତେର ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
କରୁଥିେବ । ଯଦିଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିେଜ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
କରୁଥିବା ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ େସହିଭଳି ଶ୍େରଷ୍ଠ େହାଇଥିବ । େକୗଣସି ବିକର୍ମ କରୁନଥିେବ । େଯେତସବୁ ବିକାର
ଅଛି େସସବୁ ବିକର୍ମ ଅେଟ ନା । ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମେନପକାଇବ— େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ େହଲା । ବାବା

ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା । ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା କହୁଛନ୍ତ—
ି େକବଳ େମାେତ ମେନପକାଅ । େତେବ ଏହା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍େଦଶ
େହଲା ନା । େତଣୁ ତାଙ୍କୁ ମେନପକାଇବାକୁ େହବ— ଏଥିେର ହିଁ ବହୁତ େମେହନତ ଲାଗୁଛି । ଯଦି ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ମେନପକାଇବ
େତେବ ମାୟା ଏେତ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ତୁେମ ବୁଝିପାରୁଛ େଯ ମାୟା େକେତ ବିକର୍ମ
କରାଉଛି । ବଡ ବଡ ମହାରଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସାଇ ଏକଦମ୍ ଧୂଳିସାତ୍ କରିେଦଉଛି । ଦିନକୁ ଦିନ େସବାେକନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି
େହାଇଚାଲିବ । ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଥବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ େଖାଲି ଚାଲିବ । େସେତେବେଳ ସାରା ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବ ଏବଂ
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଏ । ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ’ ପ୍ରଜା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ । େତେବ
ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କିଏ ରଚନା କରୁଛନ୍ତ?ି େତେବ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଆସୁଛି େତେବ ଇଏ ସାକାର େହେଲ ଏବଂ ଶିବବାବା
େହେଲ ନିରାକାର । କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ’ ଅନାଦି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି । େତେବ ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହଲା
ନା । ଇଏ େହେଲ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ସିଏ େହେଲ ପ୍ରଜାପିତା । ଉଭୟ ବସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । େତେବ ଏହା େକେତ ଉଚ୍ଚ
ପାଠପଢ଼ା େହଲା! େତେବ ପିଲାମାନଙ୍କର େକେତ ନିଶା ଚଢ଼ିରହିବା ଦରକାର । ଖୁସି େକେତ ରହିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ମାୟା େସହି ନିଶା
ବା ଖୁସିେର ରହିବାକୁ େଦଉନାହିଁ । ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାେନ ଏଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଚାଲିେବ େତେବ ବହୁତ େସବା ମଧ୍ୟ
କରିପାରିେବ । ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ େସଥିପାଇଁ ଏେବ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି । େଯେତେବେଳ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା େହାଇଯିବ
େସେତେବେଳ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଆଚ୍ଛା- ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ଶୁଭରାତ୍ରୀ । ଆଚ୍ଛା—
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ପ୍ରତିଦିନ ରାତିେର ନିଜର ଚାର୍ଟ େଦଖ େଯ ଅତି ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଭିତେର ମଁୁ େକେତ ସମୟ ମେନପକାଇଛି ? ନିଜର
ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଟ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି ।
(୨) ବାବା ଯାହାସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତ,ି ତାହା ଉପେର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ େହବ । େସବା କରି ପ୍ରମାଣ େଦବାକୁ େହବ । ଶୁଣି
ନଶୁଣିବା ପରି ରହିବାର ନାହିଁ । ନିଜ ଭିତେର ଯଦି କିଛି ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଅଛି େତେବ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାର କରିେଦବାର ଅଛି ।
ବରଦାନ:ସ୍ ◌ାର୍ଥ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଚିଡଚିଡାପଣିଆଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା କ୍େରାଧମୁକ୍ତ ହୁଅ ।
େକୗଣସି କଥାେର ନିଜର ବିଚାର ପଛେକ ଦିଅ, େସବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ େସହି ବିଚାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା
ରୂପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନାହିଁ । ସଂକଳ୍ପ େଯେତେବେଳ ଇଚ୍ଛାର ରୂପ େନଇଯାଏ େସେତେବେଳ ଚିଡଚିଡାପଣିଆ
ଆସିଥାଏ । େତଣୁ ନିଃସ୍ ◌ାର୍ଥ େହାଇ ବିଚାର ଦିଅ, ସ୍ ◌ାର୍ଥ ରଖି ନୁେହଁ । େଯେହତୁ ମଁୁ କହିଛି େତଣୁ ନିହାତି େହବା
ଦରକାର- ଏଭଳି ଭାବନାହିଁ, ନିଜକୁ େସବାପାଇଁ ସମର୍ପଣ କର । କାହିଁକି, କ’ଣ ଭିତରକୁ ଆସନାହିଁ, ନେଚତ୍ ଈର୍ଷା-ଘୃଣା
ପ୍ରଭୃତି େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସାଥୀ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ । ସ୍ ◌ାର୍ଥ ବା ଈର୍ଷା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କ୍େରାଧ ଜନ୍ମ େନଇଥାଏ,
େତଣୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଶାନ୍ତିଦୂତ େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି େଦବା-ଏହା ହିଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

