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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା
ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଯଦି ନିଜର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିବାର ଅଛି େତେବ ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାେର ଲାଗିଯାଅ, ମାତା-କନ୍ୟାମାନଙ୍କର
ବାବାଙ୍କ ଉପେର ସ୍ ◌ାହା େହବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ େହବା ଦରକାର, ଶିବଶକ୍ତି ମାେନ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ
କରିପାରିେବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ସବୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବାବା େକଉଁ ଶୁଭ ପରାମର୍ଶ େଦଉଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:ର
େହ କନ୍ୟାମାେନ— ତୁେମ ଏେବ କମାଲ୍ କରି େଦଖାଅ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ମମ୍ମାଙ୍କ ଭଳି େହବାକୁ ପଡିବ । ଏେବ ତୁେମ
ପତିତ ଦୁନିଆର େଲାକ-ଲାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ନଷ୍େଟାେମାହା ହୁଅ । ଯଦି ଅଧରକନ୍ୟା େହଲ େତେବ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ।
ତୁମକୁ ରଙ୍ଗ-େବରଙ୍ଗୀ ମାୟାଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ େହବ । ଯଦି ତୁେମ ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା କରିବ େତେବ ହଜାର
ହଜାର ଭକ୍ତ ତୁମ ଚରଣେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇେବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାେର ଉଛୁଳୁଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଅଟ । ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଉପେର ସ୍ ◌ାହା େହବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା
ରହିବା ଦରକାର । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ ରୀୟ ନିଶା । ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥେମ ସମ୍ମୁଖକୁ େଦଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ େଯ କିଏ କିଏ ବସିଛନ୍ତି ।
ବାସ୍ତବେର କ୍ଲାସେର ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି େହବା ଉଚିତ୍ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ପଡି ପାରୁଥିବ ।
େତେବ ଏହା େଯପରି ସତସଙ୍ଗ ଭଳି େହାଇଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କ’ଣ କରାଯିବ ଡ୍ରାମାର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏହିପରି ଅଛି । ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ
ଅନୁସାେର କ୍ଲାସେର ବସାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କର ମୁଖ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆତୁର ଅଟନ୍ତି ନା, େସହିଭଳି ବାବା ମଧ୍ୟ
ଅତୁର ରହିଥା’ନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ଘରକୁ ଅନ୍ଧକାର ମେନ କରନ୍ତି କାରଣ ତୁେମମାେନ ହିଁ ଭାରତ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ କୁ ଆେଲାକିତ
କରିବ ।
ଗୀତ:- ମାତା ଓ ମାତା ତୁ େହୖ ସବକୀ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶାସ୍ତ୍ର । େତେବ ସର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିେରାମଣୀ େହଉଛି ଗୀତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ
ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଶିବପୁରାଣ, େବଦ, ଉପନିେଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗୀତାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି େହାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା
। େଲାକମାେନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାେନ ନାଟକର ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ର-ପୁରାଣ ତ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ । ଆେମ କହୁଛୁ ଏହି ଗୀତ
ଗୁଡିକରୁ େଯଉଁ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି େସଥିରୁ ସମସ୍ତ େବଦ-ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ମିଳିଯାଉଛି । (ଗୀତ ବାଜିଲା) ଏହା େହଉଛି ମମ୍ମାଙ୍କର
ମହିମାର ଗୀତ । ଏମିତି ତ ମାତା ଅେନକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ େହେଲ ଜଗଦମ୍ବା । ଏହି ଜଗଦମ୍ବା ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ଦ୍ ◌ାର େଖାଲୁଛନ୍ତି
। ତା’ପେର ପ୍ରଥେମ େସ ନିେଜ ହିଁ ଜଗତର ମାଲିକ େହଉଛନ୍ତ,ି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ମା’ ସାଥୀେର ତୁେମ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଛ ।
େତେବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ େହଉଛି ତୁମ ମାତ୍ ପିତା.... । ଶିବବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମାତା-ପିତା କୁହାଯାଏ । େତେବ ଭାରତେର ଜଗଦମ୍ବା ମଧ୍ୟ
ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଏେତ ବିଖ୍ୟାତ ନୁେହଁ କି ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । େକବଳ
ଅଜେମର (ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ)େର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସୁବିଖ୍ୟାତ େଯଉଁଠାେର ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । େତେବ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି— ସାରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପୁଷ୍କରଣୀ । ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥେର ରହୁଥିବାରୁ େସମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍କରଣୀ
କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ େସହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଏସବୁ କଥା ଜଣା ଅଛି । େସମାେନ କହୁଛନ୍ତି ଆେମ େହଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶୀ
ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ନାମ ତ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏେତ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଯଦି କାହାକୁ ବହୁତ ଧନ ମିଳିଯାଉଛି
େତେବ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧୁ-ସନ୍ଥଙ୍କର କୃପା େହଲା । ଈଶ୍ ରଙ୍କର କୃପା େବାଲି ଭାବୁନାହଁାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େକବଳ େମା ବ୍ୟତୀତ
ଆଉ େକହି ବି କୃପା କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ମଁୁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା କରୁଛି । ଯଦି ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ପବିତ୍ର
ରହିନଥା’ନ୍େତ େତେବ ଭାରତ ବିକାରର ଅଗ୍ନିେର ଜଳି ମରୁଥା’ନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତିଦାତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି
। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଦଗତି କରିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ତୁେମ ସମସ୍େତ େହଉଛ ସୀତା ଯିଏକି େଶାକ ବାଟିକାେର ଅଛ । େତେବ ଦୁଃଖ ଭିତେର ତ େଶାକ ରହିଛି ନା ।
େଯେତେବେଳ େରାଗ-େବମାରୀ େହଉଛି େସେତେବେଳ କ’ଣ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନାହିଁ । େବମାରୀ ସମୟେର ଭାବନ୍ତି— େକେବ ଏଥିରୁ ଠିକ୍
େହବି! ଏମିତି ତ େକହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ େଯ େରାଗେର ପଡି ରହିେଲ ଭଲ । ସମସ୍େତ ସୁସ୍ଥ େହବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥା’ନ୍ତି ନେଚତ୍
ଔଷଧ-ପତ୍ର କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି ? ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ, େରାଗ ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁମର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି
କରୁଛି । ମାୟା ରାବଣ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ େଦଉଛି । େମାେତ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା । ସମସ୍େତ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ’ଣ ଆମକୁ ଦୁଃଖ

େଦବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତ!ି ସ୍ ର୍ଗେର ତ ଏପରି େକହି କହିେବ ନାହି!ଁ େଯେହତୁ ଏଠାେର ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି
ଭଗବାନଙ୍କର କ’ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯାହାକି ଏହିଭଳି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର କ’ଣ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା ? କିନ୍ତୁ
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ହାରିବା-ଜିତିବାର େଖଳ । େତେବ ଏହି ରାମ-ରାବଣର େଖଳ ତ ଭାରତ ଉପେର ହିଁ ଆଧାରିତ ।
ଭାରତ ହିଁ ରାବଣଠାରୁ ପରାଜିତ େହଉଛି ଏବଂ ରାବଣ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର େହାଇଯାଉଛି । ଏଠାେର
ଶିବବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରାମ କୁହାଯାଉଛି । େତେବ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ରାମ ଏବଂ ଶିବବାବା, ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡୁଛି । ଶିବବାବା ତ
ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଅଥବା ନାଥ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି େହଉଛି ସ୍ ର୍ଗର
ପ୍ରାପ୍ତ,ି ପୁଣି ତା’ଭିତେର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ୍ଚ ପଦ ରହିଛି । ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆେର ତ େଦବତାମାେନ ରହୁଥିେଲ । ଆଚ୍ଛା ଏେବ ସ୍ ର୍ଗର
ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣ ।
(ଗୀତ) ଭାରତର େସୗଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଏହି ଜଗଦମ୍ବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତ େକହି ଜାଣି ହିଁ ନାହଁାନ୍ତି । ଅମ୍ବାଜୀ ମନ୍ଦିର (ଗୁଜୁରାଟ)କୁ
ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଯାଉଥିେବ । ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି । ବବୁରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ
ଅେନକ ଥର ଯାଇଥିେବ । େହେଲ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା । େକେତ ନିର୍େବାଧ ଥିେଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଁୁ ୟାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିେଦଇଛି ।
ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ— ଯିଏକି ଭାରତର େସୗଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଅଟନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ ଅମ୍ବାଜୀଙ୍କ
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ େସବା କରିବା ଦରକାର । ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର । ଏମିତି ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅଛି ।
ମମ୍ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ରକୁ ତ େକହି ମାନିେବ ନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିରର ଅମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉପେର ହିଁ ବୁଝାଅ ଏବଂ ସାଥୀେର ଏହି
ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ େନଇଯାଅ । େତେବ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡିକ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଗୀତା । େସବା ତ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ନା । କିନ୍ତୁ େସବା
କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର । ତୁେମ ଏହି ଗୀତକୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ େନଇଯାଅ ଏବଂ ତା’
ଉପେର ବୁଝାଅ । ଜଗଦମ୍ବା ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ନା, ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ । େତେବ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ଏେତ ଗୁଡିଏ ଭୁଜା କାହିଁକି
େଦଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସହେଯାଗୀ ପିଲାମାେନ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି । ଶକ୍ତି େସନା କୁହାଯାଏ ନା । େତଣୁ ଚିତ୍ରେର ପୁଣି ଅେନକ
ବାହୁ େଦଖାଇ େଦଇଛନ୍ତି । ଅେନକ ଶରୀର ତ େଦଖାଇ େହବ ନାହିଁ େତଣୁ ବାହୁକୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେର େଦଖାଇବା ସହଜ ଏବଂ େଶାଭା
ପାଉଛି ମଧ୍ୟ । ଯଦି ଅେନକ ଗୁଡିଏ େଗାଡ େଦଖାଇ େଦେବ େତେବ ଭାବିନିଅ କିପରି ମୂର୍ତ୍ତି େଦଖାଯିବ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅେନକ
ଭୁଜା େଦଖାଇଛନ୍ତି । ତୁେମ ସମସ୍େତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ଏେତଗୁଡିଏ ବାହୁ ତ େଦଖାଇ େହବ ନାହିଁ । େତଣୁ ତୁେମ
ମାତା-କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ େସବାେର ଲାଗିପଡିବା ଦରକାର, େସବା ଆଧାରେର ନିଜର େସୗଭାଗ୍ୟ ଗଢିେନବା ଦରକାର । େତେବ ଅମ୍ବାଙ୍କ
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତୁେମମାେନ ଏହି ଗୀତ ଉପେର ଅମ୍ବାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଅେନକ ଭକ୍ତ ଆସିଯିେବ । ତୁେମମାେନ ନିଜର
ନାମକୁ ଏେତ ବିଖ୍ୟାତ କରିପାରିବ ଯାହାକି ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହଁାନ୍ତି । ଏହି େଛାଟ-େଛାଟ କନ୍ୟାମାେନ
କମାଲ (ଚମତ୍କାରୀ) କରିପାରିେବ । ବାବା େକବଳ ଜଣକୁ କହୁନାହଁାନ୍ତି, ସବୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସି
ତୁମ ଚରଣେର ପଡିେବ । େସମାନଙ୍କ ନିକଟେର ଏେତ େକହି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇେବ ନାହିଁ େଯତିକି ତୁମ ନିକଟେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇେବ । ହଁ,
ଏଥିେର େଲାକଲାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ େହବ । ବିଲକୁଲ୍ ନଷ୍େଟାେମାହା େହବାକୁ ପଡିବ । କହିବାକୁ େହବ େମାେତ ତ କାହା ସହିତ
ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବାର ହିଁ ନାହି,ଁ ମଁୁ ପବିତ୍ର ରହି ଭାରତକୁ ସ୍ ର୍ଗେର ପରିଣତ କରିବାର େସବା କରିବି । ଅଧରକୁମାରୀ (ବିବାହିତା
ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ) େହବା ଦ୍ ◌ାରା ଦାଗ ତ ଲାଗିବ ନା! କୁମାରୀର ନିର୍ବନ୍ଧ େହବା ମାତ୍େର, ଦାଗ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ େହାଇଯାଏ ।
ରଙ୍ଗ-େବରଙ୍ଗୀ ମାୟାର ସଂଗ ଲାଗିଯାଏ । ଏହି େଗାଟିଏ ଜନ୍ମେର ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣରୁ କ’ଣ େହାଇପାରିବ । ମମ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନ୍ମେର
ଏେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହାଇଛନ୍ତି । େସମାନଙ୍କୁ (ଦୁନିଆର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ) ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପଦ-ପଦବୀ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ମମ୍ମାଙ୍କୁ ତ ୨୧
ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଦ ମଳିଯାଇଛି । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ େହଉଛ । େଯେତେବେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍
େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ଯାଇ େଦୖବୀ ଜନ୍ମ ମିଳିବ । େସମାନଙ୍କୁ ତ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ମିଳୁଛି େସଥିେର ମଧ୍ୟ େକେତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା
ଆଦି ରହୁଛି । ଆେମମାେନ ତ ଗୁପ୍ତେର ଅଛୁ । ଆମକୁ ବାହାେର େକୗଣସି େଶା ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର କରିବାର ନାହିଁ । େସମାେନ ତ
ବହୁତ େଶା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ରାଜ୍ୟ ତ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସମାନ ଅେଟ । ଶାସ୍ତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦ୍େରୗପଦୀ କହିଲା—
ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ତୁେମ ରାଜ୍ୟ େବାଲି ମେନ କରୁଛ ତାହା ତ ଏେବ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ ।
ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ସମୟେର ଘେର ଘେର େକେତ ମରାମରି ଚାଲିଥିଲା । ଆଗକୁ ତ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପେର
ମରାମରି େହେବ । େକେତ ରକ୍ତପାତ େହଉଛି, କ’ଣ ଏହାକୁ ସ୍ ର୍ଗ କୁହାଯିବ ? କ’ଣ ଏହା ହିଁ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ବା ନୂଆ ଭାରତ ? ନୂଆ
ଭାରତ ତ ପରିସ୍ତାନ ଥିଲା । ଏେବ ତ ବିକାରର ପ୍ରେବଶତା େହବା କାରଣରୁ ସମସ୍େତ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି ।
ରାମଙ୍କର ଏବଂ ରାବଣର ଜନ୍ମ ଭାରତେର ହିଁ େଦଖାଉଛନ୍ତି । େତେବ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ବିେଦଶେର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିଠାେର
ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ରାବଣ େକେବ ଆସୁଛି ? େଯେତେବେଳ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ େହାଇ ରାତି
ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ ◌ାପର ଯୁଗ ନର୍କ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ େହଲା େସେତେବେଳ ହିଁ ରାବଣ ଆସିଗଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ବାମମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି । େତେବ
ବାମମାର୍ଗେର ଯିବା ଦ୍ ◌ାରା େଦବତାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ େହଲା ତାହା ମଧ୍ୟ େଦଖାଇଛନ୍ତି ।

େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େସବା କରିବା ଦରକାର । ଯିଏ ନିେଜ ଜାଗ୍ରତ େହେବ େସହିମାେନ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିେବ । ବାବା
ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ । କହୁଛନ୍ତି କାେଳ ୟାଙ୍କୁ ମାୟାର ଚାପୁଡା ଲାଗିଯିବ । ଯଦି େବମାର େହାଇଯିେବ େତେବ େସବା
କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ମିଳୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନୁେହଁ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ େଦଇଛନ୍ତି
ଯାହାଦ୍ ◌ାରା େସ ଦାନ କରିପାରିେବ । କିନ୍ତୁ େସଠାେର ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଦାନ ତ ସର୍ବଦା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରାଯାଏ
। େତେବ କନ୍ୟାମାେନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହିଭଳି ବୁଝାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ବହୁତ େଲାକ ଆସିେବ । ତୁମକୁ ସାବାସୀ େଦେବ, ପାଦ ତେଳ ପଡିେବ
। ମାତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଛି । ମାତାମାେନ ଶୁଣିେଲ ମଧ୍ୟ ଖୁସି େହେବ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଅଭିମାନ ଥାଏ ନା ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ଏହି ସାକାରୀ ବାବା େହଉଛନ୍ତି ବାହାରଯ୍ୟାମୀ (ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନୁହଁନ୍ତି) । ୟାଙ୍କ ଭିତେର େଯଉଁ ମାଲିକ
(ଲର୍ଡ) ରହୁଛନ୍ତି । େସ େହଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାଲିକଙ୍କର ମାଲିକ । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ନା । ଆେମ ତ କହୁଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ମାଲିକ େହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା । ତାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରୂପୀ ଘର ଭଡା ଦିଆଯାଇଛି । େତେବ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ
ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଲଡୀ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ମାଲିକାଣୀ ଏବଂ ଘର ମାଲିକ ଉଭୟ କୁହାଯିବ । କାରଣ ଇଏ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି
ଏବଂ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଏସବୁ ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା ନା ।
(ବାବାଙ୍କୁ େଭାଗ ଲାଗୁଛି) । ଆଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟାଦପ୍ୟାର (ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତ)ି ଜଣାଇବ । ବଡ ଖୁସିର ସହିତ ବଡ
ଓସ୍ତାତ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ ଶିକ୍ଷକ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମ୍ପରା । େଯପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ବହୁତ
ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଉଥିଲା େସହିପରି ଅନ୍ତ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଖୁସି କରାଇେବ । ଆବୁକୁ ବହୁତ ପିଲା
ଆସିଯିେବ । େତେବ େସେତେବେଳ ଯାହାସବୁ େହବ ତାହା େଦଖିବା । ଆଚ୍ଛା! ।
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରାସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ (୮-୪-୬୮)
ତୁମର ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ େସବାକାର୍ଯ୍ୟ ତ ଚାଲିଛି େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ଏହି େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର େହାଇଥିେବ, େସମାେନ
ଆସିଯିେବ । େଯପରି େସମାନଙ୍କର ମିଶନ େହଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ କରିବା । େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ େହଉଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ କୁଳର ସୁଖ ମିଳୁଛି । ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳୁଛି, େସଥିପାଇଁ ବହୁତ େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଭାରତବାସୀ
ଏେତ ଦରମା େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଠାେର ତ ଦୁର୍ନିତି ବହୁତ େହଉଛି । ଲାଞ୍ଚ ନ େନେଲ ଚାକିରୀ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡୁଛି ।
ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିେର କ’ଣ କରାଯିବ ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା େଦଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯଦି ନିହାତି
େନବାକୁ ପଡୁଛି େତେବ ତାକୁ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟେର ଅର୍ଥାତ୍ େସବାେର ଲଗାଇଦିଅ । ଏଠାେର ତ ସମସ୍େତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି
ଆମଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର । ଆମକୁ ମୁକ୍ତିଦିଅ, ଘରକୁ େନଇଯାଅ । ବାବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ େନଇଯିେବ ନା । ଘରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ହିଁ ଏେତ ସବୁ ଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େଯେତେବେଳ ବାବା ଆସିେବ େସେତେବେଳ ତ ସାଥୀେର େନେବ ନା । ଭଗବାନ
ତ ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତେର ଭଗବାନ ଆସି ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ତ ଆସିବା ହିଁ ସଂଗମଯୁଗେର
େହାଇଥାଏ । ଏେବ ତୁେମ ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ ମାନିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଗରୁ ମାନୁଥିଲ । ଏେବ ତୁେମ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ । ତୁେମ କହୁଛ ଆେମ ତ
ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ । ଏେବ ବାବା ଆମକୁ ପୂଜ୍ୟ େଦବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଶିଖମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁେମ ବୁଝାଅ । ଗାୟନ
ଅଛି ନା ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା.... । େଦବତାମାନଙ୍କର ମହିମା େହଉଛି ନା । େଦବତାମାେନ ତ ସତ୍ୟଯୁଗେର ହିଁ ଥାଆନ୍ତି । ଏେବ େହଲା
କଳିଯୁଗ । ବାବା ମଧ୍ୟ ସଂଗମଯୁଗେର ଆସି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବାର ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି । େଦବତାମାେନ େହେଲ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ
ଉତ୍ତମ, େସଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଏେତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । େଯଉଁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି େସମାେନ ନିଶ୍ଚିତ େକେବଥିେଲ, ଏେବ
ନାହଁାନ୍ତି । ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ରାଜଧାନୀ ଅତୀତ େହାଇଯାଇଛି । ଏେବ ତୁେମ େହଲ ଗୁପ୍ତ । େକହି କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆେମ ବିଶ୍ ର
ମାଲିକ େହବାକୁ ଯାଉଛୁ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ଆେମ ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ ପାଠ ପଢି ଏହିଭଳି େହବୁ । େସଥିପାଇଁ ପାଠପଢା ଉପେର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ
କରୁଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମେନ ନ ପକାଇବା । ପୁଣି େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । ଆଚ୍ଛା —
ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦପ୍ୟାର ଶୁଭରାତ୍ରି ଏବଂ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଏହି ଦୁନିଆେର େକୗଣସି ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍େତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ
।
(୨) ଏହି ରଙ୍ଗ େବରଙ୍ଗୀ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ େହବାର ନାହିଁ । ନଷ୍େଟାେମାହା େହାଇ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ସହିତ
େସବା ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବରଦାନ
ସର୍ବଦା ଖୁସିର େଭାଜନ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ଖୁସିବାସିଆ, େସୗଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟେର ସଚ୍ଚା ଅବିନାଶୀ ଧନ ରହିଛି େସଥିପାଇଁ ତୁେମମାେନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଧନୀ । ଚାେହଁ ସୁଖିଲା
ରୁଟୀ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥାଅ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ରୂପୀ େଭାଜନ େସହି ସୁଖିଲା ରୁଟୀ ଭିତେର ଭରି ରହିଛି, ଯାହାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ
େଭାଜନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । େତେବ ସବୁଠାରୁ ଭଲ େଭାଜନ ସ୍ ◌ୀକାର କରୁଥିବା, ସୁଖର ରୁଟୀ ଖାଉଥିବା ସୁଖୀ ଆତ୍ମା
ତୁେମମାେନ ହିଁ ଅଟ, େସଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିେର ରହୁଛ । େତେବ ତୁେମମାେନ ଏଭଳି ଖୁସିବାସିଆ
ସ୍ଥିତିେର ରୁହ ଯାହାକି ତୁମକୁ େଦଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତି େହାଇଯିବ, େତେବ କୁହାଯିବ
େସୗଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଲାଗାନ
ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ସିଏ ଯାହାର େଗାଟିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ ବା ବାଣୀ ବ୍ୟର୍ଥେର ଯାଉନଥିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

