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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ମଁୁ ସର୍ବଦା ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ନିବାସ କେର, ମଁୁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପରାମ କରାଇବା ପାଇଁ । ଏେବ ତୁମ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା େତଣୁ ଏେବ ତୁମକୁ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କାହାକୁ କହିବା ? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣାଅ ?
ଉତ୍ତର:ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସିଏ ଯିଏ ନିେଜ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଜାଣିଥିବ, ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ରୂପେର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ । ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାେନ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିେବ େଯ େମା ଭିତେର
େକୗଣସି ଆସୁରୀ ସ୍ ଭାବ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ତ ? ମଁୁ େଦୖବୀଗୁଣଗୁଡିକୁ େକେତ ଧାରଣ କରିଛି ? େସମାେନ ନିଜର ହିସାବ
ରଖୁଥିେବ େଯ େମାର ଭାଇ-ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ରହୁଛି ତ ? େକୗଣସି ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁ ନାହିଁ ତ?
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି େଯଉଁମାେନ କି ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ
କରୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି । ତାହା େହଉଛି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଘର । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ଏେବ ଆମକୁ ଶରୀର
ତ୍ୟାଗ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ, େସଥିପାଇଁ ଏହି େଦହ ଏବଂ େଦହର
ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ଉପରାମ ରହିବାକୁ େହବ । ଏହା ତ ଛି-ଛି ଦୁନିଆ ଅେଟ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି େଯ ଆମକୁ ଏେବ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି
। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ । ପୁଣି ଥେର ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି । ଏହା ମନ ଭିତେର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ
େହବା ଦରକାର । ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହିଭଳି ବିଚାର ଆଉ କାହାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ଆେମ ନିେଜ ନିଜ ଖୁସିେର ଏହି
ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ ପୁଣି େସଠାରୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧର ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବୁ । ଏହି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ
ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଛାଟ, ବଡ, ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ । ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ପବିତ୍ର
ସମ୍ବନ୍ଧେର ଆସିବାକୁ େହବ । ଘଡିକୁ ଘଡି ବୁଦ୍ଧିେର ଏହା ଆସିବା ଦରକାର େଯ ଆେମ ସମସ୍େତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ।
େଯଉଁମାେନ କରିେବ େସମାେନ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଯିେବ । େଯଉଁମାେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ ର ଅର୍େଥ କିଛି କରୁଛନ୍ତି େସମାେନ
ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ପଦମାପଦମପତି େହଉଛନ୍ତି । ଦୁନିଆର େଲାକମାେନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର ହିଁ ପେରାକ୍ଷ ଭାବେର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ ର ଏହାର ଫଳ େଦେବ । ଏେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— େସଭଳି କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସୁଖ
ମିଳୁଛି । ଏେବ ମଁୁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ରାୟ େଦଉଛି— ଏେବ ତୁେମ ଯାହା େଦବ ତୁମକୁ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଦମଗୁଣାେର ମିଳିବ । ତୁେମ ଯାଇ
ବଡ ପରିବାରେର ଜନ୍ମ େନବ । ଆେମ ତ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ନାରାୟଣ େହବୁ । େତଣୁ େସଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର
। ଆେମ ଏହି ପୁରୁଣା ଛି-ଛି ଦୁନିଆରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ । ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ େହବ ନା ।
େତଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହିବାକୁ େହବ ଯାହାକି େଶଷ ସମୟେର େକହି ବି ମେନ ପଡିେବ ନାହିଁ । ଯଦି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କିମ୍ବା ମିତ୍ର
ସମ୍ବନ୍ଧୀମାେନ ମେନ ପଡିେବ େତେବ ତୁମର ଗତି କ’ଣ େହବ ? ତୁେମ କହୁଛ ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ....
େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ େହବ । ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ େଯ ବାବାଙ୍କର ତ ଏେବ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଅେଟ େତଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି
ଶରୀର ଛାଡିବାକୁ େହବ । ନା, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏେବ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅେଟ,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ତୁଟାଇ ଦିଅ । ଏେବ ତ ନିଜ ଘରକୁ
ଯିବାର ଅଛି । ପୁଣି େସଠାେର େଯେତ ସମୟ ରହିବାର ଥିବ େସେତ ସମୟ ରହିେବ । ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଯାହାର ପାର୍ଟ ବଜାଇବାର ଥିବ
ସିଏ େସହି ସମୟେର ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପାର୍ଟ ବଜାଇବ । େକହି େକହି ତ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଏ ଦୁନିଆେର ଓ ୪୯୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
ଶାନ୍ତିଧାମେର ରହିେବ । େସମାେନ ପୁରା ପଛେର ଆସିେବ । େଯମିତି କାଶୀ କଲବଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କ ଉପେର ସମର୍ପିତ େହବା ପାଇଁ
ଖଣ୍ଡାଧାର ଯୁକ୍ତ କୁଅକୁ େଡଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥା’ନ୍ତି, ତାହା କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁରନ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଯାଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ
ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଆସିଥିବା ଆତ୍ମା କି-କି ପାପ କରିଥିେବ! ସିଏ ଆସିେଲ ଏବଂ ଗେଲ । ବାକି କାହାକୁ େମାକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉନାହିଁ ।
ଆଚ୍ଛା, େସଠାେର ରହି ସିଏ କ’ଣ କରିେବ! ଅଭିନୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ େହବ । ତୁମର ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିବାର ପାର୍ଟ ରହିଛି । େତଣୁ
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ । ୮୪ ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ େହଲା । ଏେବ ତ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ
। ତୁେମମାେନ ସମସ୍େତ ପତିତ େହାଇଯାଇଛ, େତଣୁ ଏେବ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ, େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ପିଲାମାେନ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥାଅ େମା ଭିତେର େକୗଣସି ଆସୁରୀ ସ୍ ଭାବ ନାହିଁ ତ ? ତୁମମାନଙ୍କର
ସ୍ ଭାବ େଦୖବୀ େହବା ଦରକାର । େସଥିପାଇଁ େଦୖନିକ ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର ଯାହା ଫଳେର ତୁମର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ େହାଇଯିବ । କିନ୍ତୁ
ମାୟା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ େଦଉ ନାହିଁ । ଦୁଇ ଚାରିଦିନ ଚାର୍ଟ ରଖିଥା’ନ୍ତି ପୁଣି ଛାଡି େଦଇଥା’ନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟେର ନାହିଁ । ଯଦି
ଭାଗ୍ୟେର ଥିବ େତେବ ଭଲ ଭାବେର ଚାର୍ଟ ରଖିେବ । ସ୍କୁଲେର େରଜିଷ୍ଟର ରଖିଥା’ନ୍ତି ନା । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ସବୁ େସବାେକନ୍ଦ୍ର

ଗୁଡିକେର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାର୍ଟ ଓ େରଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ େହବ । ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ େଯ ମଁୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ଦିନ ଯାଉଛି ତ ?
େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛି ତ ? ତୁମକୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଯିବାକୁ େହବ । େକବଳ ଭାଇ-ଭାଇର ରୁହାନୀ
ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର । ଆେମ ସମସ୍େତ ଆତ୍ମା ଅଟୁ । କାହାର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହୁ । ଭାଇ-ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ
କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତୁେମ ସମସ୍େତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ ଅଟ । ଜେଣ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ । ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ
ତୁେମମାେନ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧେର ରହୁଛ । େତଣୁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ େହବ । ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବାକୁ େହବ । ତୁମକୁ ବାଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଯିବାକୁ େହବ । ଏହିଭଳି ନିଜ ସହିତ କଥା େହବାର ଅଛି— ଏହାକୁ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ପାଠପଢା କୁହାଯାଏ, ଏଥିେର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ େକବଳ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଛ । ଏେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ
େଫରିବାର ଅଛି । ବାବାଙ୍କୁ ତୁେମମାେନ ଡାକିଛ— ଆସ, ଆମକୁ ସାଥୀେର େନଇଯାଅ । ଆେମ ସମସ୍େତ ପତିତ ଅଟୁ, ଘରକୁ
େଫରିଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । େତେବ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆେର ପବିତ୍ର କିଏ କରିେବ! ସାଧୁ-ସନ୍ଥମାେନ େକହି ପବିତ୍ର କରାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
େସମାେନ ତ ନିେଜ ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି । େସମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହଁାନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ କଳ୍ପ
ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, େସମାେନ ଏେବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଶ୍େରଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି
କରାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ହିଁ େହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ । ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ େଗାଡି-ମାଟି ପଥରେର ଅଛନ୍ତି େବାଲି କହିବା ଦ୍ ◌ାରା
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର େକେତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା େହାଇଗଲାଣି । ସିଢିେର ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । େକଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ
ଆତ୍ମାମାେନ େକଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ଆତ୍ମାମାେନ । ଏହି କଥାକୁ େସମାେନ ବୁଝିେବ େଯଉଁମାେନ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିେବ ।
ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ େହଉଛି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍େଦଶ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ସିଢୀର ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧେର ବୁଝାଇବାକୁ
େହବ । ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏେବ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅେଟ । ସମସ୍େତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ଯିେବ । ସୁଖଧାମକୁ େସମାେନ
ଯିେବ େଯଉଁମାେନ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ବଳ ଦ୍ ◌ାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଥିେବ । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ େଯାଗର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ
ରହିଛି । ଆତ୍ମାକୁ ଏେବ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି େଯ ବାସ୍ତବେର ଆେମ ପ୍ରଥେମ ଆସିଛୁ । ଏେବ ପୁଣି ଘରକୁ େଫରିଯିବୁ । ତୁମକୁ ନିଜର ପାର୍ଟ
ମେନ ପଡୁଛି । େଯଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ େସମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ସ୍ମୃତି ଆସିବ ନାହିଁ । େତେବ
ପବିତ୍ର ରହିବାେର ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁେମ
ବିକର୍ମାଜିତ୍ େହାଇଯିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଭାବିେଲ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧ େହାଇଯିବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ
ହୁଏ ନାହିଁ । ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ପିଲାମାେନ, ନିଜକୁ ପଚାର େଯ ମଁୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ େଦବତା ନା କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ
ଭଲ-ଭଲ ଚିତ୍ର, ସ୍େଳାଗାନ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର । ଜେଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର େଯ ତୁେମ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନା କଳିଯୁଗୀ ?
ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଦ୍ ◌ିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ଏହିଭଳି ଖୁବ୍ େସବା କରି ଧୁମ୍ ମଚାଇବା ଉଚିତ୍ ।
ବାବା ତ ପତିତକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତି । ବାକି ଧନ୍ଦା ଆଦି ବିଷୟେର ବାବାଙ୍କର ଜାଣିବା କ’ଣ ଦରକାର । ବାବାଙ୍କୁ
ତୁେମମାେନ ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛ, ମଁୁ ଆସି ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି ।
ଏହା େକେତ ସହଜ କଥା । ବାବାଙ୍କର ଈଶାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ— ମନମନାଭବ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ।
ଦୁନିଆ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ପତିତ-ପାବନୀ େବାଲି ଭାବିେନଇଛନ୍ତି । ପତିତ-ପାବନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶର ସମୟ । ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅେନକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟେର ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି
ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିେର େଦଖ, େକେବେହେଲ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ନଯାଉ । କାହାକୁ-କାହାକୁ କାମର ଭୂତ, େଲାଭର ଭୂତ
ଆସିଯାଉଛି, ସ୍ ◌ାଦିଷ୍ଟ େଭାଜନ େଦଖିେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ଚଣା ବିକାଳିକୁ େଦଖିେଲ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ପୁଣି
ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡିଯାଇଥାଏ । ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ ।
େତେବ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ସାର୍ଟିଫିେକଟ େଦଇଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର
। ଯଜ୍ଞରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଅମୃତ ଭାବି ଖାଇବା ଦରକାର । ଜିହ୍ ◌ା ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ େହବାର ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର
ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର । ଯଦି େଯାଗ ରହିବ ନାହିଁ େତେବ କହିେବ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର, ନେଚତ୍ େବମାରେର ପଡିଯିେବ । େତଣୁ
ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ରହିବା ଦରକାର େଯ ଆେମ େଦବତା େହବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ େଫରିବାର ଅଛି । ପୁଣି
େଛାଟ ପିଲା ରୂପେର ଜନ୍ମ େହାଇ ମାତାଙ୍କ େକାଳେର ଆସିବୁ । ମାଆର ଯାହା ଖାଦ୍ୟେପୟ ଥାଏ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲା ଉପେର ମଧ୍ୟ
ପଡିଥାଏ । ସତ୍ୟଯୁଗେର କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି େହାଇନଥାଏ । େସଠାେର ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । େସଠାେର ଆମର ମାଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ
ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇେବ, ଯାହା ଆମ େପଟକୁ ଆସିବ । େସଠାେର ତ ସବୁକିଛି ଉତ୍ତମ । ଜନ୍ମ େନବା ଠାରୁ ହିଁ ଖାନ୍ୟପାନୀୟ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ
େହାଇଥାଏ । େତଣୁ ଏଭଳି ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ େହବ । େସଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ।
ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ କାୟା କଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି । ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ମାଙ୍କଡର କଲିଜା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେର ଲଗାଇ େଦଉଛନ୍ତି ।

ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର େଯୗବନ େଫରି ଆସିବ । େଯମିତି ନୂଆ ହୃତପିଣ୍ଡ ଲଗାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବାବା େକୗଣସି ହୃତପିଣ୍ଡ ଲଗାଉ ନାହଁାନ୍ତି ।
ବାବା ତ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ବାକି ଏସବୁ େହଉଛି ବିଜ୍ଞାନର କରାମତି । େବାମା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି
। ସବୁ ତ ଦୁନିଆକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଜିନିଷ ଅେଟ । େସମାନଙ୍କର େହଉଛି ତେମାପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି । େସମାେନ ତ ଖୁସି େହଉଛନ୍ତି େଯ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ । େବାମା ଆଦି ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି େହବାର ଅଛି । େତଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକେର ଉଲ୍େଲଖ ରହିଛି େଯ
େପଟରୁ ମୁସଳ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଏସବୁ େହଲା । ଏେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା । ରାଜେଯାଗ ତ ମଁୁ ହିଁ
ଶିଖାଇଥିଲି । ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡିକ େଯପରି କାହାଣୀ ରୂପେର ଶୁଣି ଶୁଣି ଦୁନିଆର ଏହି ଅବସ୍ଥା େହାଇଗଲାଣି । ଏେବ ବାବା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ
କଥା, ତୃତୀୟ େନତ୍ରର କଥା, ଅମରନାଥ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଏହି ପାଠ ପଢିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ।
ବାକି ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ ◌ାରା କାହାକୁ ମାରିଥିେଲ । ମଁୁ ତ େକବଳ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇ ପାବନ କରୁଛ,ି
ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛି । ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତେର ଚକ୍ର େଦଖାଇଛନ୍ତି । େତେବ ସିଏ ସ୍ ଦର୍ଶନ
ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରାଇେବ ? ଏଥିେର ଯାଦୁର ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ । େତେବ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ଲାନୀ େହଲା ନା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ
ଧରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା େକେତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା ଅେଟ । ଏେବ େଛାଟ-ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କର େହଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା
। ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ େସଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ମେନ ପକାଇବାର ନାହିଁ । ଯଦି
ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା େହାଇଯିବ େତେବ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ । ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର-- େମାର େରଜିଷ୍ଟର େକେତ
ମାତ୍ରାେର ଠିକ୍ ଅଛି ? େରଜିଷ୍ଟରରୁ ତୁମର ଚାଲିଚଳନ ଜଣାପଡିଯିବ େଯ ତୁେମ ପ୍ରତ୍ୟହ ପଢୁଛ ନା ନାହିଁ ? େକହି େକହି ତ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ
କହିେଦଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହ, ଯଦି କହିବ ନାହିଁ େତେବ ତୁମ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଖରାପ େହବ । ତୁେମ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ
ନିକଟେର ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଭାଙ୍ଗିେଦଉଛ େତେବ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ େହବ । ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହବା ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ
କିଛି ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ । ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ େହଲା େଦହ-ଅଭିମାନ, ତା’ପେର େହଲା କାମ ଏବଂ କ୍େରାଧ । େତେବ େଦହ
ଅଭିମାନେର ଆସିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବୃତ୍ତି ଖରାପ େହାଇଥାଏ େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ । ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଜ୍ଜୁନ
ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା । ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି । ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ନାମ କ’ଣ ରହିଥିବ କି, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ
କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହଉଛି । ମନୁଷ୍ୟ ତ କହିେଦଉଛନ୍ତି େଯ ଏହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଆଦି େହଉଛି ତୁମର କଳ୍ପନା ।
ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ େହାଇଥାଏ ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, ଆେମ ଏେବ ଯାଇ ସ୍ ର୍ଗେର େଛାଟ ପିଲା ରୂେପ ଜନ୍ମ େହବୁ । ପୁଣି ତା’ସହିତ ନାମ, ରୂପ,
େଦଶ, କାଳ ସବୁକିଛି ନୂଆ େହାଇଯିବ । ଏହା େହଉଛି େବହଦର ଡ୍ରାମା । ଯାହା େହଉଛି ସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାହା ହିଁ େହବାର ଅଛି
େତେବ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବା ? ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି । ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ େକହି
ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ଦୁନିଆେର ସମସ୍େତ ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି । େତେବ େଯଉଁଠାେର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି େସଠାେର ଜେଣ
େହେଲ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ପୂଜ୍ୟ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାଯୁଗେର େହାଇଥା’ନ୍ତି । କଳିଯୁଗେର େକବଳ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି,
େତେବ ତୁେମ ନିଜକୁ ପୂଜ୍ୟ କିପରି େବାଲାଉଛ ? ପୂଜ୍ୟ ତ େଦବୀ େଦବତାମାେନ ଅଟନ୍ତି । ପୁଜାରୀ େହଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟ କଥା
ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର େହବାର ଅଛି େତେବ େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଡ୍ରାମାନୁସାେର ଯିଏ େଯେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ
କରିଥିେବ େସତିକି ହିଁ କରିେବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ନିଜର ପାଠପଢାର େରଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ େହବ, ଚାର୍ଟ େଦଖିବାକୁ େହବ େଯ େମାର ଭାଇ-ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି େକେତ ରହୁଛି ? େମାର
ସ୍ ଭାବ ସଂସ୍କାର େଦୖବୀ େହଲାଣି ?
(୨) ନିଜର ଜିଭ ଉପେର ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ େହବ । ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁ େଯ ମଁୁ େଦବତା େହଉଛି େସଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପେର
ବହୁତ ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ । ଜିଭ ଲାଳାୟିତ େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ପ୍ରତ୍େୟକ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ମେନ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ ।
ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟ େକେତେବେଳ ଆସିଯିବ ତା’ଉପେର କିଛି ବି ଭରସା ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ
ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଭାବି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ । ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ରପୁରୁଷାର୍ଥୀ । ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ େଯ
ଏେବ ତ ବିନାଶ େହବାେର କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, େସହି ସମୟ ଭିତେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଯିବି । ନା । ପ୍ରତ୍େୟକ
ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତିମ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଅେଟ େସଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିର୍େମାହୀ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମୁକ୍ତ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ େତେବ ଯାଇ କୁହାଯିବ ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯଦି ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି
ରହିଯାଇଥାଏ େତେବ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଉପରାମ ରହୁ, ଯାହା େହବ ଭଲ ହିଁ େହବ ।
ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ େନବା ମଧ୍ୟ କ୍େରାଧର ଅଂଶ ଅେଟ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

