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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି େଗାଟିଏ ଏଭଳି ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାକି ସବୁ ଜାଗାେର େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଉପେର ହିଁ
ଭାଷଣ େହଉଥିବ, ଏହା ହିଁ େହଉଛି ତୁମର ଏକତା ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େକଉଁ େମହନତ କରି କରି ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇପାରିବ ?
ଉତ୍ତର:କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଅତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ େହାଇଯାଅ । େଯେତେବେଳ କାହା ସହିତ କଥା େହଉଛ େସେତେବେଳ ତାଙ୍କୁ
ଆତ୍ମା ଭାଇ ମେନ କରି ଭାଇକୁ େଦଖ । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭ୍ରୃକୁଟୀ ମଧ୍ୟେର େଦଖ ।
େତେବ ଭାଇ-ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ ◌ାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାୟୀ େହାଇଯିବ । ଏହା ହିଁ େହଉଛି
େମହନତର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇପାରିବ । େତେବ ଉଚ୍ଚ ପଦ
ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିଲାମାେନ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିେବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମିଠା-ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି େଯ ଏହା େହଉଛି ମୃତ୍ୟୁେଲାକ ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତେର ଅମରେଲାକ ମଧ୍ୟ
ଅଛି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଶଙ୍କର ପାବର୍ତୀଙ୍କୁ ଅମରକଥା ଶୁଣାଇଥିବାର େଦଖାଇଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ େସହି ଅମରେଲାକକୁ
ଯାଉଛ । ଶଙ୍କର ତ େକୗଣସି କଥା ଶୁଣାଉ ନାହଁାନ୍ତି । କଥା ତ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଶଙ୍କର େକୗଣସି
ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନୁହଁନ୍ତି, ଯିଏ କଥା ଶୁଣାଇେବ । ଏହିଭଳି-ଏହିଭଳି କଥା ଉପେର ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ । କାଳ
ଉପେର କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅମର କରାଉଛି, ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, େସଠାେର
(ସତ୍ୟଯୁଗ)େର କାଳ ନଥାଏ । ଏଠାେର ତୁେମ ୫ ବିକାର ଉପେର ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ େତଣୁ ରାମରାଜ୍ୟ
ଅର୍ଥାତ୍ ଅମରେଲାକର ମାଲିକ େହଉଛ । ମୃତ୍ୟୁେଲାକେର େହଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅମରେଲାକେର େହଉଛି ରାମରାଜ୍ୟ ।
େଦବତାମାନଙ୍କୁ େକେବ କାଳ ଖାଏ ନାହିଁ । େସଠାେର କାଳର ଯମଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଏ । େତେବ ମନୁଷ୍ୟ କାଳ ଉପେର କିପରି ବିଜୟ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ—ଏହି ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ । ଏସବୁ େହଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା । ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅମରେଲାକ ଥିଲା, େକେତ ବଡ ଆୟୁଷ
ଥିଲା । ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ େଯ େଗାଟିଏ କାତି ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ େନଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି
ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରଣ କରୁଛ,ି ଏହାକୁ ହିଁ େବହଦର େବୖରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏେବ ସାରା ଦୁନିଆ ବିନାଶ େହବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି
ପୁରୁଣା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ େହବ କାରଣ ଏହା େହଉଛି ୮୪ ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ଶରୀର । ଅମରେଲାକେର ଏପରି େହାଇନଥାଏ ।
େସଠାେର େସମାେନ ଜାଣିପାରନ୍ତି େଯ ଏେବ ଶରୀରର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା େହାଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଛାଡି ନୂଆ ଶରୀର େନବି । ପୁଣି
ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କୁହାଯାଏ । ଏେବ ଆମର ନୂଆ ଶରୀର ତିଆରି େହଉଛି । ପୁରୁଣାକୁ
ଏେବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ େହବ । େସଠାେର (ସତ୍ୟଯୁଗେର) ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି େହାଇଥାଏ । ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମରେଲାକ, େଯଉଁଠାେର
କାଳ ଆସିନଥାଏ । େସଠାେର ସମସ୍େତ ସମୟ ଅନୁସାେର ଶରୀର ଛାଡିଥା’ନ୍ତି । କଇଁଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ
ସିଏ ତା’ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପେର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ େହାଇଯାଏ । େତେବ ଏହି ସମୟର ଉଦାହରଣକୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର କପି କରିଛନ୍ତ,ି
କିନ୍ତୁ େକବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କପି କରୁଛନ୍ତ,ି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ତ ବୁଝିଯାଇଛ େଯ ଏେତ ସବୁ
ଉତ୍ସବ-ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳୀ, େହାଲୀ ଆଦି ସବୁ ଏହି ସମୟର ଅେଟ, ଯାହାକି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଚାଲିଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ
ଏସବୁ ସତ୍ୟଯୁଗେର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏେବ ଏଭଳି-ଏଭଳି ବିଷୟ େଲଖ । ମନୁଷ୍ୟ କାଳ ଉପେର କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ?
ମୃତ୍ୟୁେଲାକରୁ ଅମରେଲାକକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବ ? େତେବ ଏଭଳି କଥା ଉପେର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥେମ େଲଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । େଯମିତି
ନାଟକେର ପ୍ରଥେମ କାହାଣୀ େଲଖନ୍ତି େଯ ଆଜି ଅମୁକ ନାଟକ ପରିେବଶଣ େହବ । େସହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖେର ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟର
ତାଲିକା— ରହୁ େଯ ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ବୁଝାଯିବ । ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ େଦୖବୀ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବ ? ଏହି େଗାଟିଏ ବିଷୟ
ଉପେର ହିଁ ବୁଝାଇବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟେର ଶୁଣିବା ଦ୍ ◌ାରା େଲାକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି େହବ େଯ କିପରି େବହଦର
ବାବାଙ୍କଠାରୁ େବହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । େଯପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଖବରକାଗଜେର ଆସିଥାଏ ଆଜି ୧୨୫ତମ ଯଜ୍ଞ ରଚନା
କରୁଛନ୍ତ,ି େସଥିେର ସିଏ ଏହି ବିଷୟେର ପ୍ରବଚନ େଦେବ । ଏଠାେର ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ସାରା କଳ୍ପେର ଥେର ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା
କରୁଛ,ି େଯଉଁଥିେର ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ ◌ାହା େହାଇ ଯାଉଛି । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ତ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । େଶାଭାଯାତ୍ରା
ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ—ଏହା ରୁଦ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ, େଯଉଁଥିେର ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ
ସ୍ ◌ାହା େହାଇଯାଉଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା େହାଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆେମମାେନ ଯାଇ େଦବତା େହଉଛୁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା
ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ
ରାଜେଯାଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ପବିତ୍ର େଦବତାମାେନ ହିଁ ରୁହନ୍ତି । େସମାେନ େସଠାେର ରାଜତ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ତାହାକୁ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ । ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ େଯ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର

ସ୍ଥାପନା କିପରି େହଉଛି, ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନ େହଉଛି-- ତାହା ଆସି ବୁଝ । େତେବ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ
ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉପାୟ ଆଉ େକହି େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଦୁନିଆେର ଉପାୟ ବତାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର
ମିଳିଥାଏ । େତେବ ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପୁରସ୍କାର କିପରି ଏବଂ କିଏ େଦଉଛନ୍ତ—
ି ଏହା ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ
ଅେଟ । ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର । ଏଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧ େହଉ ଯାହାକି ସବୁ ଜାଗାେର
େଗାଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତେର େଯାଗାେଯାଗ ରହୁଥିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିର୍ଦ୍େଦଶ େଦବା
ଦରକାର । ପୁଣି ଏହି ସମାଚାର ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର । ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡିଯିବ େଯ ସବୁ ଜାଗାେର
ଏଭଳି ଭାଷଣ େହାଇଛି, ଏହାକୁ ହିଁ ଏକତା କୁହାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆେର େକୗଣସି ଏକତା ନାହିଁ । ରାମରାଜ୍ୟର ଗାୟନ
ଅଛି—ବାଘ ଗାଈ ଏକାଠି ପାଣି ପିଉଥିେଲ । ଯଦି ତ୍େରତାଯୁଗର ଏହିଭଳି ଗାୟନ ରହିଛି, େତେବ ସତ୍ୟଯୁଗେର କ’ଣ େହାଇନଥିବ! ବାକି
ଶାସ୍ତ୍ରେର ତ ଅେନକ କଥା େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ େଗାଟିଏ କଥା ଶୁଣୁଛ । ଦୁନିଆେର ତ ଅେନକ
କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଦ୍ ◌ାପରଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େକେତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରିଛ,ି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ ଏପରି କିଛି
ହୁଏ ନାହିଁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ େହାଇଯାଉଛି । ଏଠାେର ତୁେମ ଯାହା କିଛି େଦଖୁଛ, ସବୁ ଖରାପ ଅେଟ । େତଣୁ େସଗୁଡିକୁ
େଦଖି ମଧ୍ୟ େଦଖ ନାହି,ଁ ଶୁଣୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ । ଏେବ ବାବା ଯାହା କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିେର ଧାରଣ କର ।
ଆେମ ସଂଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ । େଦବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍େରଷ୍ଠ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ଆେମ ଈଶ୍ ରୀୟ
ସନ୍ତାନ େହାଇଛୁ । ପୁଣି ଧୀେର ଧୀେର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି । ଏହି ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁ ନାହିଁ । ଆେମ
ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା େସହି ଈଶ୍ ର ପିତା ସ୍ ର୍ଗର ହିଁ ସ୍ଥାପନା
କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାେନ େକାଟି-େକାଟି ବର୍ଷ କହିବା କାରଣରୁ େକୗଣସି କଥା ମେନ ପଡୁ ନାହିଁ । େତଣୁ ବାବା ଆସି ମେନ ପକାଇ
େଦଉଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ୫ ହଜାର ବର୍ଷର କଥା । ତୁେମ ପୂର୍ବରୁ େଦବୀ-େଦବତା ଥିଲ । ଏେବ ପୁଣି ତୁମକୁ େସହିଭଳି କରୁଛି ।
େତେବ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମିଶିବା ଦ୍ ◌ାରା େକେତ ଖୁସି ଏବଂ ସେତଜତାର ଅନୁଭବ େହଉଛି । େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ଚତୁର ଏବଂ
ବୁଦ୍ଧିବାନ ଅଟନ୍ତି େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁଛି େଯ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ େନବାକୁ େହବ । ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ
ରଚନା କରୁଛନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆେମ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ରହିବା ଦରକାର । ସମସ୍େତ ତ’ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ଆସିବା-ଯିବା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର େହାଇଥାଏ । ସମସ୍େତ କିପରି
ବ୍ରହ୍ମେଲାକେର ନିବାସ କରନ୍ତ,ି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି । ବ୍ରହ୍ମେଲାକେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କେର ବିଭାଗ ରହିଛି ।
ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକେର କିଛି ବିଭାଗ ନଥାଏ । େସଠାେର ଯାହା କିଛି େଦଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ େହଉଛି ସାକ୍ଷାତ୍କାରର କଥା । ଏସବୁ ତ
ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ ରହିଛି । ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି । େସଠାେର ଈଶାରାେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ।
ମଝିେର ମୁଭି (ଈଶାରା)ର ଚଳଚିତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ପୁଣି ପଛେର ଶବ୍ଦ ସମ୍ବଳିତ ଚଳଚିତ୍ର ଆସିଲା । ନିରବତାର ଡ୍ରାମା ତ’ ତିଆରି
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆେମ କିପରି ନୀରବେର ରହୁଛୁ । େଯପରି ବ୍ରହ୍ମେଲାକେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଭାଗ
ରହିଛି, େସହିପରି ଏଠାେର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରହିଛି । ତୁେମ ଏଭଳି-ଏଭଳି କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିେର ଧାରଣ କରି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ପୁଣି ବି ପାଠପଢାେର ତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା । ଯଦିଓ ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ବୁଝିଯିେବ କିନ୍ତୁ େସମାେନ େଯାଗର ଯାତ୍ରା କରୁ ନାହଁାନ୍ତି
ଯାହା ଫଳେର େସମାନଙ୍କର ନା ଧାରଣା େହଉଛି ନା ଖୁସି ରହୁଛି । ଏେବ ତୁେମ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର େଯାଗ ଶିଖୁଛ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଯାଉଛି—ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ-ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିେର େଦଖ । ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ େହଉଛି ଏହି ଭ୍ରୃକୁଟୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ, େସଥିପାଇଁ
ବାବାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଭାଗୀରଥ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅେଟ । େଯେତେବେଳ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ େତେବ ଏଭଳି ମେନକର େଯ ମଁୁ ଆତ୍ମା
ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁ—ଏଥିେର ହିଁ ବହୁତ େମହନତ ରହିଛି ଏବଂ େମହନତ କରିେଲ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ
ମିଳୁଛି । ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି େଦଖୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୃକୁଟୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ । ଆତ୍ମା ତ େଛାଟ ବିନ୍ଦୁ
ସ୍ ରୂପ ଅେଟ । ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୃକୁଟୀ ମଧ୍ୟେର େଦଖୁଛ । ବାବା ଏଠାେର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ
(ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା) ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଅଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଏହିଭଳି କଥା ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ
ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର େହାଇ ଯାଉଛ । ତୁମ ପାଇଁ ତ ଏହା ବହୁତ ସହଜ । କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥେର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏହି ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର । େସମାେନ ତ ଶୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତ,ି ଘରର ବାତାବରଣ ଅଲଗା । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ପାଳନ କରିବା
ବହୁତ ସହଜ । ବାବା ଏହାର ଉପାୟ ବହୁତ ସହଜ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି—ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନକର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଅ । ଇଏ
ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତ,ି ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବ । ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭୁଲି େହାଇଯିବ, େକବଳ
ବାବା ହିଁ ମେନ ରହିେବ । ଯଦି ଏହି େମହନତ କରିଚାଲିବ େତେବ ଯାଇ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇପାରିବ । େତେବ ଏହିଭଳି
ଅବସ୍ଥାେର େକହି ବିରଳ ହିଁ ରହିପାରିେବ ଏବଂ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ େହାଇପାରିେବ । ୮ ରତ୍ନର ମାଳା ରହିଛି ନା । େତଣୁ
େସଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା େକୗଣସି ପ୍ରକାରେର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିେବ ।
ଏଥିେର ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ । େକବଳ ଭାଇ-ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟ,ି ସ୍େନହର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି । ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ େହାଇଯାଉଛି େତଣୁ ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି । ଏସବୁର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ େମହନତର କାମ । ଏଠାେର ବସି

ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନକର । ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି ନା । େତଣୁ ଶୁଣୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ତୁେମ େଦଖୁଛ । ମନୁଷ୍ୟ ତ ଆତ୍ମା ନିର୍େଲପ
େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । େତେବ କ’ଣ ଶରୀର ଶୁଣୁଛି କି ? ଏହା ତ ଭୁଲ୍ କଥା । ବାବା ତୁମକୁ ଏେବ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ।
େମହନତ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ େହବ । େଯଉଁମାେନ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ େହାଇଥିେଲ େସମାେନ େମହନତ ନିଶ୍ଚିତ କରିେବ । େସମାେନ
ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇେବ—ଏହିପରି ମଁୁ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି େତଣୁ ତାହା ଅଭ୍ୟାସେର ପରିଣତ େହାଇଗଲାଣି ।
ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତ—
ି ମନମନାଭବ । ପୁଣି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିେବ ମନମନାଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ।
ଏହା ହିଁ େହଉଛି ଗୁପ୍ତ େମହନତ । େଯମିତି ସ୍ଥୂଳେର ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବସି ଏକାନ୍ତେର ପଢିଥା’ନ୍ତି । େତେବ େସହିଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ
ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କଥା ଅେଟ । ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି େହାଇଚାଲିବ । ତୁେମ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ନା ।
ତୁେମ େଯଉଁ କଥା ଏେବ ଶୁଣୁଛ ତାହା ପୁଣି ନୂଆମାେନ ଆସି ଶୁଣିେବ । େକହି-େକହି କହୁଛନ୍ତି ଆେମ ବହୁତ ବିଳମ୍ବେର ଆସିଲୁ । େତଣୁ
ତାଙ୍କୁ କୁହ—ଆେର, ତୁେମ ତ ଆହୁରି ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଛ ଯାହାକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି । ଏହା ତ
ବହୁତ ଭଲ । ମାୟା ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବ ନାହିଁ । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁେମ ବିଜୟୀ ନେହାଇଛ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଲେଢଇ
କରିଚାଲିବ । ପୁଣି େଦଖୁ େଦଖୁ ତୁେମ ଚାଲିଯିବ । ଯିଏ େଯେତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେବ, ବୁଝିଯିେବ େଯ ଏେବ ଆେମ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଶରୀର ଛାଡିେଦେବ । ବ୍ରହ୍ମାବାବା େଦଖିଛନ୍ତ—
ି
ବ୍ରହ୍ମେର ଲୀନ େହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ରଖିଥା’ନ୍ତ,ି
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଶରୀର ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି େସେତେବେଳ ସବୁ ଆେଡ ଶୁନଶାନ୍ େହାଇଯାଏ । ବାକି ନା େକହି େମାକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ
କରନ୍ତି ନା ଘରକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି । ନାଟକେର ସବୁ ଅଭିେନତା ରହିବା ଦରକାର । ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ତ ସବୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ।
େଯେତେବେଳ ଉପେର ଜେଣ ବି େକହି ରହିେବ ନାହିଁ େସେତେବେଳ ପୁଣି ସମସ୍େତ ଘରକୁ େଫରିଯିେବ । ଏଠାେର େଯେତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍େତ ଚାଲିଯିେବ । ବାକି ଅଳ୍ପ ରହିେବ । େସମାେନ କହିେବ ଆେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ େଦଉଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ଏଠାେର େକେତ େକାଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ େଦଇ ପୁଣି ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲିଯିେବ ।
ଦୁନିଆେର ତ’ ଅତି େବଶୀେର ୪୦-୫୦ ଜଣକୁ ବିଦାୟ େଦଇଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ଅେନକଙ୍କୁ ବିଦାୟ େଦଉଛ । ସବୁ ଆତ୍ମା
ମଶାମାଛି ସଦୃଶ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିେବ । ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀେର ଘରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛ । ତୁମ କଥା
ବଡ ବିଚିତ୍ର ଅେଟ । ଏେତ ସବୁ େକାଟି େକାଟି ମନୁଷ୍ୟ ଯିେବ, ତୁେମ େସମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ େଦବ । ସମସ୍େତ ବ୍ରହ୍ମେଲାକକୁ େଫରିଯିେବ
। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଧୀେର ଧୀେର ତୁମର ବଂଶବୃଦ୍ଧି େହାଇଚାଲିବ । ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ମାଳା ଏବଂ ରୁଦ୍ରମାଳା ତିଆରି
େହାଇଯିବ, ପୁଣି ରୁଦ୍ରମାଳାରୁ କିପରି ବିଷ୍ଣୁ ମାଳା େହଉଛି ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ
େଯଉଁମାେନ ବିଶାଳବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିପାରିେବ । ବାବା ତ େଯାଗେର ରହିବା ପାଇଁ ଅେନକ
ପ୍ରକାରର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଆେମମାେନ ରୁଦ୍ରମାଳାେର ଯାଇ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାେର ଆସିବୁ । ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାେର ସମସ୍େତ
ଆସିଯିେବ । େକେତ ବଡ ରୁଦ୍ରମାଳା ତିଆରି େହଉଛି । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତ େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ େକହି
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ସଂଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜାଣିଛ । ଏହି ସଂଗମଯୁଗକୁ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ
ଆସିଯିବ ।
ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେର ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ (ବତୀଘର) ଅଟ । ତୁେମମାେନ ବତୀଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ।
ଏମିତି େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରର୍ଯୁଜ୍ୟ ନୁେହଁ । ତୁେମ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଟ, ଦଲାଲ ମଧ୍ୟ ଅଟ, େଧାବା ମଧ୍ୟ ଅଟ ।
େତେବ ସବୁ ଗୁଣ ତୁମ ଭିତେର ଆସିଯାଉଛି । ତୁମର ମହିମା ମଧ୍ୟ େହଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର । ତୁେମ େଯଉଁଭଳି କର୍ମ
କରୁଛ େସହିଭଳି ତୁମର ଗାୟନ େହଉଛି । ବାବା ତ ନିର୍ଦ୍େଦଶ େଦଉଛନ୍ତ,ି େତେବ େସହି କଥା ଉପେର ବିଚାର କରିବା, ସମ୍ମିଳନୀ
କରିବା ଏସବୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବାବା ତ କିଛି ମନା କରୁନାହଁାନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ ଫାଇଦା ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି— ମନମନାଭବ । ବାବା ତୁମକୁ େକେତ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁ େଯ ଆେମ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ େଦବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କାହିଁକି ନା ଆେମ ଈଶ୍ ରୀୟ
ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟୁ । ଆମ ଭିତେର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ହିଁ ଭରି େହଉଛି ।
(୨) ଯାହା ସବୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଦ୍ଧିେର ରଖିବାକୁ େହବ, ବାକି ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ନାହି,ଁ େଦଖୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ େଦଖ
ନାହି,ଁ ହିଅର େନା ଇଭିଲ,୍ ସି େନା ଇଭିଲ୍... (ଖରାପ କଥା ଶୁଣନାହିଁ, ଖରାପ କଥା େଦଖନାହିଁ) ।
ବରଦାନ:ମାୟାର ଛାୟାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ େଯାଗର ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ ରହୁଥିବା ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରାଜା ହୁଅ ।

ସ୍େଲାଗାନ:-

େଯଉଁମାେନ ସଦା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ ରହିଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ନିଜକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିରାପଦ
ଅନୁଭବ କରିଥା’ନ୍ତି । ମାୟାର ଛାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ େହଲା ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାେର ରହିବା । ଯିଏ
ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ ରହିେବ େସମାେନ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରାଜା େହାଇଯିେବ । ଯଦି େକୗଣସି ବି ଚିନ୍ତା ରହିବ
େତେବ ଖୁସି ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ । ଖୁସି ସମାପ୍ତ େହାଇଗେଲ, ଶକ୍ତିହୀନ େହାଇଯିବ ଏବଂ ମାୟାର ଛାୟାର ପ୍ରଭାବ
ପଡିଯିବ । କାରଣ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମାୟାକୁ ଆବାହନ କରିଥାଏ । ଯଦି ସ୍ ପ୍ନେର ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଛାୟା ପଡିଗଲା
େତେବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିେଦବ । େସଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ ରୁହ ।
ବୁଦ୍ଧିର ସ୍କୃ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ ◌ାରା ଅବେହଳାପଣିଆର ଢ଼ିଲା ସ୍କୃ କୁ ଟାଇଟ୍ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ଆଲର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍
ସତର୍କ ରୁହ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

