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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ୨୧ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନକୁ ଏଭଳି ଖୁସି କରିେଦଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ତୁମକୁ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି
େମଳା ମେହାତ୍ସବ ଆଦିକୁ ଯିବାର ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ଏେବ ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗୀ େହଉଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ବାବା େକଉଁ ଗ୍ୟାେରଣ୍ଟି (ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି)
େଦଉଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାେର ସହେଯାଗୀ େହଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
େଦଉଛନ୍ତି େଯ େସମାନଙ୍କୁ େକେବ ବି କାଳ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀେର େକେବ ବି ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ
େହାଇନଥାଏ । ସହେଯାଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଏଭଳି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଯାଉଛି ଯାହାକି େସମାେନ ୨୧
ପିଢୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଅନୁସାେର କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ । ଏେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ
ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି । ତୁେମ େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲ ଏବଂ େବହଦ ସୃଷ୍ଟିର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲ । ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମଅନୁସାେର େକହି େକହି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି । େକହି େକହି ଅଧା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ େକହି େକହି କମ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି । େଯମିତି ଲେଢଇେର
େକହି ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର, େକହି କ୍ୟାପେଟନ୍ େହାଇଥା’ନ୍ତି ତ ଆଉ େକହି ପୁଣି ଆଉ କ’ଣ େହାଇଥା’ନ୍ତି । େସମିତି ସତ୍ୟଯୁଗୀ
ରାଜଧାନୀର ମାଳାେର ମଧ୍ୟ େକହି ସାହୁକାର ପ୍ରଜା, େକହି ଗରୀବ ପ୍ରଜା ଏହିଭଳି କ୍ରମାନୁସାେର ଥା’ନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି
ବାସ୍ତବେର ଆେମ ନିେଜ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଏହି ସୃଷ୍ଟିେର ଶ୍େରଷ୍ଠ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । େତଣୁ ଯିଏ େଯେତ େମହନତ
କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କଠାରୁ େସେତ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି । େତେବ ତୁମକୁ େଯଉଁ ପୁରସ୍କାର
ମିଳୁଛି ତାହା େସମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ମିଳୁଛି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ
ଅନୁସାେର ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ । ଯାହାକି ୨୧ ଜନ୍ମ, ୨୧ ପିଢୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାେରଣ୍ଟି ରହିଛି । େସଠାେର
ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାେର କିମ୍ବା ଯୁବାବସ୍ଥାେର କାଳ ଖାଏ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ ନା ମନେର ନା ଚିତ୍ତେର ଥିଲା, ତୁେମ ଏଭଳି
ସ୍ଥାନେର ଆସି ବସିଛ, େଯଉଁଠାେର ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, େଯଉଁଠାେର ତୁେମ ୫ ହଜାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା
କରିଥିଲ । େଯଉଁଠାେର ଦିଲ ◌ାଡା ମନ୍ଦିର, ଅଚଳଘର, ଗୁରୁ ଶିଖର ଏସବୁ ସ୍କାରକୀ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସତଗୁରୁ
ମଧ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି େହାଇଛି । ଅଚଲ ଘରର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁେମ ବୁଝିଗଲଣି । ତାହା େହଲା ଘରର ମହିମା ।
ତୁେମ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାେର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । ତୁମର ଏହି ଜଡ ଚିତ୍ର ଯାହାକି ସ୍ମାରକୀ ରୂପେର ତିଆରି
େହାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । ଏେବ ତୁେମ େସଠାେର େଚୖତନ୍ୟେର ବସିଛ । ଏସବୁ େହଉଛି ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦା,
ଯାହାକି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । େସଠାକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ ଏଠାେର ତିଆରି େହାଇଛି । ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର
ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି େହାଇଛି । େଯପରି େକହି ବଡ ପରୀକ୍ଷାେର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କ ମନେର େକେତ ଖୁସ,ି େକେତ ଚମକ
ଆସିଯାଏ । େସମାେନ ଆସବାବ ପତ୍ର, ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମଧ୍ୟ େକେତ ଭଲ ଭଲ ରଖିଥା’ନ୍ତି । େତେବ ତୁେମମାେନ ତ
ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ତୁମ ସହିତ େକହି ତୁଳନା କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅେଟ । ତୁେମ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଜାଣିଗଲଣି । ଭଗବାନୁବାଚ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଯାହାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛ, ପୂଜା କରୁଛ, ତାଙ୍କ ବିଷୟେର ତୁମକୁ କିଛି ବି ଜଣାନଥିଲା ।
ବାବା ହିଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି ସ୍ମାରକୀଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅେଟ । ଏେବ ତ
ଫଳାଫଳ ବାହାରି ନାହିଁ । େଯେତେବେଳ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େହାଇଯାଉଛି, ତା’ର ପୁଣି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି
େହଉଛି । େଯମିତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ େହଉଛି । େଯେତେବେଳ ଆେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେର ପବିତ୍ରତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ
େସେତେବେଳ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ େନଉଛୁ, ତା’ପେର ଆଉ େକୗଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁନାହଁୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଁୁ ତୁମକୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର
ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ େଦଇଛି । ଓମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ େଦଇଛି । ଓମର େକୗଣସି ଲମ୍ବା ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଓମର ଅର୍ଥ େହଉଛି ମଁୁ ଆତ୍ମା,
ଏହା େମାର ଶରୀର । ଅଜ୍ଞାନ କାଳେର ତୁେମ େଦହ-ଅଭିମାନେର ରହୁଛ େସଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଶରୀର ମେନ କରୁଛ । ଦିନକୁ ଦିନ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି, ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇ ଚାଲିଛି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇଥାଏ ।
ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଥିେଲ ଏବଂ େସେତେବେଳ େଲାକସଂଖ୍ୟା
ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ଥିଲା । ଦିନକୁ ଦିନ େଲାକସଂଖ୍ୟା ବଢିବାେର ଲାଗିଛି । ବିେଦଶେର ଅଧିକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିେଲ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର
ଦିଆଯାଏ । େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର େହଉଛି ମହାଶତ୍ରୁ, ସୃଷ୍ଟିର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି େହାଇଗଲାଣି, ଏେବ ପବିତ୍ର ହୁଅ ।

ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଜାଣିଗଲଣି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଭକ୍ତିର େକୗଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ
। ଏେବ େଦଖ େକେତ ଧୁମଧାମେର େମଳା-ମେହାତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତ,ି େସଠାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ମନ ଖୁସି କରୁଛି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ
ବାବା ଆସି ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଖୁସି କରାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଖୁସିେର ରହୁଛ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତୁମକୁ େକେବ
େମଳା ଆଦିକୁ ଯିବାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥା’ନ୍ତି େକବଳ ସୁଖ ପାଇବା
ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ େକୗଣସି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏଠାେର େଦଖ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ମୃତ୍ୟୁମୁଖେର
ପଡୁଛନ୍ତି ଯାଇଥା’ନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ-କଳିଯୁଗ, ସ୍ ର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଏସବୁର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି । ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି କହୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ତୁେମମାେନ େମା ସାଥୀେର ରହିବ । ତୁମକୁ ନିଜର ଘର ସଂସାରର
ଦାୟିତ୍ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବାକୁ େହବ । ପିଲାମାେନ େସେତେବେଳ ଅଲଗା େହଉଛନ୍ତି େଯେତେବେଳ କିଛି ନା କିଛି ଗଣ୍ଡେଗାଳ େହଉଛି ।
ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ସାଥୀେର ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ସମସ୍େତ ତ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େକହି ସତ୍େତା, େକହି
ରେଜା, େକହି ତେମା ଅବସ୍ଥାେର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍େତ ଏକାଠି ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି
। େତଣୁ ଯିଏ େଯେତ-େଯେତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେବ, େସହି ଅନୁସାେର ରାଜଧାନୀେର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ । ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା । ବାବା ଆସି ନିେଜ ଆମମାନଙ୍କୁ େଯାଗାଭ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତାେର
ରହିବାର ଡ୍ରିଲ୍ । ତୁେମମାେନ ଏଠାେର ଯାହା କିଛି େଦଖୁଛ, େସସବୁକୁ େଦଖି ମଧ୍ୟ େଦଖ ନାହିଁ । ତୁମକୁ େଦହ ସହିତ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ
କରିବାକୁ େହବ । ତୁେମ ଏେବ କ’ଣ େଦଖୁଛ ? ପ୍ରଥେମ ତ ନିଜ ଘରକୁ େଦଖୁଛ ଏବଂ ଦ୍ ◌ିତୀୟେର ତୁେମ ପାଠପଢା ଅନୁସାେର େଯଉଁ
ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଭାଗ୍ୟର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ େଦଖୁଛ । େତେବ େଯେତେବେଳ ସତ୍ୟଯୁଗ େହଉଛି େସେତେବେଳ
ତ୍େରତାଯୁଗ ନଥାଏ, େଯେତେବେଳ ତ୍େରତାଯୁଗ ଥାଏ େସେତେବେଳ ଦ୍ ◌ାପରଯୁଗ ନଥାଏ ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଦ୍ ◌ାପରଯୁଗ ଚାଲିଥାଏ
େସେତେବେଳ କଳିଯୁଗ ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏେବ କଳିଯୁଗ ସହିତ ସଂଗମଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଯଦିଓ ତୁେମ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର ଅଛ କିନ୍ତୁ
ବୁଦ୍ଧିେର ଜାଣୁଛ େଯ ଆେମ ସଂଗମଯୁଗୀ ଅଟୁ । ସଂଗମଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ— ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଜାଣିଛ । ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ବର୍ଷ, ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ମାସ ଏବଂ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଦିନ େହାଇଥାଏ । ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ
ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଯୁଗ ହିଁ ଅେଟ । ଏହା ବହୁତ େଛାଟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଯୁଗ ଅେଟ । ତୁେମମାେନ ବାେଜାଲି େଖଳୁଛ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ
ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯାଉଛ । ବ୍ରହ୍ମାବାବା େଦଖିଛନ୍ତି କିପରି ସାଧୁମାେନ ଅଥବା େକହି େକହି ବାେଜାଲି େଖଳି େଖଳି ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାକୁ
ଯାଇଥା’ନ୍ତି । ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିେର େକୗଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ । ଏହା େହଉଛି େଯାଗବଳର କଥା
। କ’ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ େଯାଗର ଯାତ୍ରା କଠିନ ଲାଗୁଛି କି ? ନାମ ତ ବହୁତ ସହଜ ରଖାଯାଇଛି, େଯପରି ଏହାର ନାମ ଶୁଣି ଡରି ନ ଯିବ ।
େକେତକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମଁୁ େଯାଗେର ରହିପାରୁ ନାହିଁ । େତଣୁ ବାବା ଏହାକୁ ହାଲୁକା କରିେଦଉଛନ୍ତି । େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବାକୁ େହବ । ମେନ ତ ପକାଯାଇଥାଏ ନା । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର । ତୁେମମାେନ ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା ।
ବାବା ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ପ୍େରମିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସବୁ ପ୍େରମିକା ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତ,ି େତେବ ମେନ ପକାଇବା
ପାଇଁ ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯେଥଷ୍ଟ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତୁେମ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଥିେଲ ମଧ୍ୟ େହ ପ୍ରଭୁ, େହ ଈଶ୍ ର
ନିଶ୍ଚିତ କହୁଥିଲ େକବଳ ଏତିକି ଜାଣିନଥିଲ େଯ ତାଙ୍କର ରୂପ କିପରି । ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଶରୀରର
ପିତା େଦହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ େକେବ ପୁନର୍ଜନ୍ମେର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ
ସମସ୍େତ ପୁନର୍ଜନ୍ମେର ଆସୁଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ େକେବ ସୁଖ େଦଇଥିେବ । ତାଙ୍କୁ
ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା େବାଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, େଦଶ, କାଳକୁ େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । େତଣୁ କଥାେର
ଅଛି— େଯେତ ମନୁଷ୍ୟ େସେତ କଥା । ଏେବ ଅେନକ ମତ େହାଇଯାଇଛି ।
ବାବା େକେତ ସ୍େନହର ସହିତ ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ସିଏ େହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ ର ଶାନ୍ତିଦାତା । ତାଙ୍କଠାରୁ େକେତ ସୁଖ ମିଳୁଛି
। ସିଏ େକବଳ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିେଦଉଛନ୍ତି । ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା । କିନ୍ତୁ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ େବାଲି କହିେଦଇଛନ୍ତି, େତେବ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ େହାଇଯିେବ । ଏହା େକେତ
ଭୁଲ୍ କରିେଦଇଛନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏେବ ମିଳୁଛି ପୁଣି ଏହା ପ୍ରାୟ େଲାପ େହାଇଯାଉଛି । ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା
େହଉଛି । କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ େଦବତା ଧର୍ମର େବାଲି ଜାଣିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତ,ି େତେବ େସମାେନ େସହି
ଧର୍ମର େହେଲ ନା । ଆେମ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର, ଏକଥା େସମାେନ ଜାଣିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । େସମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ
ଚାଲୁଛି ନା । ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଗଲ, ଏେବ ପୁଣି
ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । େତେବ କ’ଣ ଗଙ୍ଗସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଏଭଳି େହାଇଯିବ କି ? ପତିତ-ପାବନ ତ
ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ େଯେତେବେଳ ଆସି ରାସ୍ତା େଦଖାଇେବ େସେତେବେଳ ଯାଇ ପବିତ୍ର େହାଇପାରିବ । ସମସ୍େତ ତାଙ୍କୁ
ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଆତ୍ମା କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା ଡାକୁଛି— େହ ପତିତ-ପାବନ ବାବା ଆସ
ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍େତ ପତିତ, କାମ ବିକାର ରୂପୀ ଅଗ୍ନିେର ଜଳି ଚାଲିଛନ୍ତି । େତେବ ଏହି େଖଳ ହିଁ ଏହିଭଳି
ତିଆରି େହାଇଛି । ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିେଦଉଛନ୍ତି । ବାବା ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।

ସତ୍ୟଯୁଗେର େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ହୁଏ, ବାକି ସମସ୍େତ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ତୁେମ ଏେବ ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିଗଲଣି, ଯାହାକୁ
ଅନ୍ୟ େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତ କ’ଣ, ଏହାର ଅବଧି େକେତ, ଏକଥା ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ଦୁନିଆେର
ସମସ୍େତ ଶୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତ,ି ତୁେମମାେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣୁଛ ।
ଯଦି େକହି ପାଠପଢାେର ଅବେହଳା କରୁଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନରୁ ଜଣାପଡିଯାଏ େଯ ଇଏ ପାଠକୁ କମ ପଢିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍
ଧାରଣା କମ କରିଛନ୍ତି । ଚରିତ୍ରର େରଜିଷ୍ଟର ରଖାଯାଇଥାଏ ନା । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ େରଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଦରକାର । ଏହା େହଉଛି
େଯାଗର ଯାତ୍ରା, ଯାହା ବିଷୟେର କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ େହଉଛି େଯାଗର ଯାତ୍ରା । େତଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା
ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଆତ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା କହୁଛି— ମଁୁ େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ
କରୁଛି । ଏସବୁ କଥା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାବାବା ବୁଝାଉ ନାହଁାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ରଥେର ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ।
ୟାଙ୍କୁ ଗଉମୁଖ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ତିଆରି େହାଇଛି, େଯଉଁଠାେର କି ତୁେମମାେନ ବସିଛ । େଯମିତି ତୁମର ସିଢୀ
ରହିଛି, େସହିଭଳି େସଠାେର ମଧ୍ୟ ସିଢି ରହିଛି । ତୁମକୁ ଚଢିବାେର େକୗଣସି କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।
ତୁେମ ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟେର ପାଠପଢି ସେତଜ େହବା ପାଇଁ ଆସିଛ । ଦୁନିଆେର ବହୁତ େଗାରଖଧନ୍ଦା ରହୁଛି । େତଣୁ ଶାନ୍ତିେର
ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିେବ ନାହିଁ । ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ— େକହି େଦଖି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲଦି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ । େସଠାେର େକେତ ଚିନ୍ତା
ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହି,ଁ େଯମିତି ଛାତ୍ରବାସେର ରହିଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ଏହା େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ପରିବାର ।
ଶାନ୍ତିଧାମେର ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ େହାଇ ରହିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ଭାଇ-ଭଉଣୀ କାହିଁକି ନା ଏଠାେର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର ମଧ୍ୟ ତୁେମମାେନ ପରସ୍ପର ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଥିଲ । ତାକୁ ଅଦ୍ େ◌ତ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା । େସଠାେର ଲେଢଇ ଝଗଡା
ଆଦି କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂରା ୮୪ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି । େଯଉଁମାେନ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ହିସାବ
ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ହିଁ ପ୍ରଥେମ ଶିବଙ୍କର ଅବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ । ପୁଣି ଧୀେର ଧୀେର
ବୃଦ୍ଧି େହାଇ ଚାଲୁଛି । େସସବୁ େହଉଛି ଭକ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ତ େଗାଟିଏ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଶିବବାବା ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ
କିଛି ଜାଣିନଥିେଲ । ଯିଏ ଆଦିପିତା (ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର) ଥିେଲ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ବ୍ରହ୍ମା େହାଇଛନ୍ତି ପୁଣି
ଭବିଷ୍ୟତେର ମାଲିକ େହଉଛନ୍ତ,ି ତତତ୍ତ୍ ମ୍ । େସଠାେର େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ତ ମାଲିକ େହେବ ନାହିଁ ନା । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ
କରୁଛ । ଏହା େହଉଛି େବହଦର ସ୍କୁଲ୍ । ଏହାର ଅେନକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ରହିଛି । ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ଘେର ଘେର
େସବାେକନ୍ଦ୍ର େଖାଲିଯିବ । େକେତକ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ନିଜ ଘେର ଚିତ୍ର ରଖିଛି, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାେନ େଯେତେବେଳ ଆସୁଛନ୍ତି
େସମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି । େତଣୁ ଯିଏ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର େହାଇଥିେବ (ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ କୁଳର େହାଇଥିେବ) ସିଏ ଆସିଯିେବ । ତୁେମ
େସମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍େତ କରୁଛ । ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଉପେର ବୁଝାଇବା ସହଜ ଲାଗିବ । ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତ ଅେନକ ପଢିଛ, ଏେବ
େସସବୁକୁ ଭୁଲିବାକୁ େହବ । ବାବା ଆମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଗହନ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ େହେଲ ଏଠାେର ଯାହା କିଛି ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା େଦଖାଯାଉଛି, େସସବୁକୁ େଦଖିବାର ନାହିଁ । େଦହ
ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଘର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େହବ ।
(୨) ନିଜ ଚରିତ୍ରର େରଜିଷ୍ଟର (ଚାର୍ଟ) ରଖିବାକୁ େହବ । ପାଠ ପଢାେର େକୗଣସି ଅବେହଳା କରିବାର ନାହି,ଁ ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
ସଂଗମଯୁଗେର ନିେଜ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ ପ୍ନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ।
ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା େହଲା େଶାଇବା ସମୟେର ସର୍ବଦା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିଷ୍କାର କର, ଚାେହଁ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଥାଉ
ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି କର । ବାବାଙ୍କୁ ଜିମା େଦଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥୀେର େଶାଇଯାଅ ।
ଏକୁଟିଆ ଶୁଅ ନାହିଁ । ଏକୁଟିଆ େଶାଉଛ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ଚିନ୍ତନ କରି କରି େଶାଉଛ େତଣୁ ବିକାରୀ ସ୍ପପ୍ନ ଆସୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବେହଳା ପଣିଆ । େତଣୁ ଏହିଭଳି ଅବେହଳା ପଣିଆକୁ ଛାଡି ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଚାଲ େତେବ ବ୍ୟର୍ଥ ବା
ବିକାରୀ ସ୍ପପ୍ନଠାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ େସବା ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥା’ନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

