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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— େଯତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, େତେବ ଯାଇ ପାପ କଟିବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଆତ୍ମାର କଳା ବୃଦ୍ଧି େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କ’ଣ ଯାହାକି ବାବା ପ୍ରତ୍େୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:(୧) ପିଲାମାେନ କଳାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଅ । ଅମୁକ ଏପରି, ଇଏ ଏପରି
କରୁଛ,ି ଏହାଙ୍କ ଭିତେର ଏହି ଅବଗୁଣ ରହିଛି—ଏହିସବୁ କଥାେର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ । କାହାର ଅବଗୁଣ େଦଖିବାର
ନାହିଁ । (୨) େକେବ ବି ପାଠପଢାେର ଋଷିଯାଅ ନାହିଁ । ମୁରଲୀେର ଯାହା ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, େସଗୁଡିକୁ ଧାରଣ
କରିଚାଲ, େତେବ ଯାଇ କଳାର ବୃଦ୍ଧି େହାଇପାରିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ଜ୍ଞାନର କ୍ଲାସ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ େଯାଗର କ୍ଳାସ୍ । େକଉଁ େଯାଗ ? ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର
ବୁଝାଇବାକୁ େହବ କାରଣ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ହଠେଯାଗେର ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି । େଯଉଁ ହଠେଯାଗ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି
ରାଜେଯାଗ, ଯାହା ପରମାତ୍ମା ଶିଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇବାକୁ ତ େକହି ରାଜା ନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
ଭଗବତୀ-ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତ,ି ରାଜେଯାଗ ଶିଖିେଲ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟେର ଭଗବତୀ ଭଗବାନ େହେବ । ଏହା େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
ସଂଗମଯୁଗର ଜ୍ଞାନ । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ । ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମିଳନ । ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ
ଦୁନିଆେର େଦବତାମାେନ । ଏହି ସମୟେର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଣା େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ନୂଆ ଦୁନିଆେର ନୂଆ ଆତ୍ମା, େଦବତାମାେନ
ରହନ୍ତି । େସଠାେର େସମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ େଦୖବୀଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତ,ି େତଣୁ
େଦବୀ-େଦବତା କୁହାଯାଉଛି । ପବିତ୍ର ରହିେବ । ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ । ଏହା ରାବଣର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର
ଭୂତ । େକହି ବହୁତ କ୍େରାଧ କେଲ କୁହାଯିବ— େଭଁା େଭଁା କାହିଁକି କରୁଛ । ଏହି ଦୁଇ ବିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ । େଲାଭ-େମାହ ପାଇଁ
େଭଁା-େଭଁା ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଭିତେର ବିଜ୍ଞାନର ଅହଂକାର କାରଣରୁ େକେତ କ୍େରାଧ ରହିଛି—ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ।
କାମର ଭୂତ ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ େଦଇଥାଏ । ଜେଣ-ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପେର କାମ କଟୁରୀେର ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ କଥା
ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନବାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା େକହି କହିପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁେମ
ପିଲାମାେନ ହିଁ କହିପାରିବ । େବହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଏେତ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ! ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ େତେବ
ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଭଟକୁଛି । ଏହା ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ଅେଟ । ଏପରି େକହି
ଭାବ ନାହିଁ ଏହା ସହଜ କଥା ଅେଟ । ମନର େତାଫାନ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ନ ଚାହିଁେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବ, ଏଥିେର ଦ୍ ନ୍ଦେର ପଡ ନାହିଁ ।
େଯାଗବଳେର ମାୟା ଚାଲିଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିବାକୁ େହବ । େଗାରଖ ଧନ୍ଦାେର ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥା’ନ୍ତି କାରଣ
େଦହ-ଅଭିମାନେର ରହନ୍ତି । େଦହ-ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପେଡ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ।
େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହବା ଦ୍ ◌ାରା ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇପାରିବ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ।
ବାବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ ବାହ୍ୟମୁଖୀ େହବା ଅନୁଚିତ୍ । ଅନ୍ତର୍ମୂଖୀ ହୁଅ । ଯଦିଓ େକଉଁଠି ବାହ୍ୟମୁଖୀ େହବାକୁ ପଡୁଛି,
ପୁଣି େଯତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି େଚଷ୍ଟା କରି ଅନ୍ତର୍ମୂଖୀ ରହିବା ଉଚିତ୍ । େତେବ ପାପ କଟିବ । ନେହେଲ ପାପ କଟିବ ନାହି,ଁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ
ପଦ ପାଇବ ନାହିଁ । ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଛି, େସଥିେର ମଧ୍ୟ
କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ଯିଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ େହଉଛନ୍ତ,ି େସ ହିଁ ବିଲକୁଲ୍ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯିଏ ରାଜକୁମାର େହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ
ହିଁ ପୁଣି ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ େହବାକୁ ପଡୁଛି । ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ରୂେପ ବୁଝିବାକୁ େହବ, େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଥେମ ଜ୍ଞାନେର ଆସି ଛାଡି
ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି େସମାେନ ପୁଣି ବି େଶଷେର ଆସିେବ । ଯିଏ ପ୍ରଥେମ ପବିତ୍ର େହଉଛନ୍ତି େସମାେନ ପୁଣି ପ୍ରଥେମ ପତିତ େହେବ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆସିଛି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମେର, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାେର । ବର୍ତ୍ତମାନ
େଛାଟ-ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅେଟ । ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍େତ ଗାୟନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି ଦାତା । ତାହା
ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର େହଉଛି । ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ ମଧ୍ୟ ମେନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । େଯପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କଳିଯୁଗ
ମେନ ରହୁଛି, େକବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ସଂଗମଯୁଗ ମେନ ରହୁଛି । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କ୍ରମାନୁସାେର ରହିଛନ୍ତି । ଅେନକଙ୍କୁ ନିଜର
କାମଧନ୍ଦା ହିଁ ମେନ ରହିଥାଏ । ବାହ୍ୟ କଥାରୁ ମୁହଁ େମାଡିେଲ ହିଁ ଧାରଣା େହବ । େଗାଟିଏ ଢଗ ରହିଛି—ଅନ୍ତକାେଳ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ସ୍ମରଣ କେର... େଯଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଓ ଶ୍େଲାକ ରହିଛି, ତାହା ରଖିବା ଉଚିତ୍ । େଯପରି ଗୀତ ରହିଛି ଛି-ଛି
ଦୁନିଆରୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟଟି େହଲା ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା େଦଖାଅ...(ନୟନ ହୀନ େକା ରାହ ଦିଖାଓ) ଏପରି ଗୀତ ନିଜ ପାଖେର ରଖିବା
ଦରକାର । ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗମଯୁଗ ବିଷୟେର ଜଣାନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍େତ ଜ୍ଞାନର
ନୟନହୀନ ଅଟନ୍ତି । େଯେବ ପରମାତ୍ମା ଆସିେବ େତେବ ରାସ୍ତା େଦଖାଇେବ । ଏକୁଟିଆ ଜଣଙ୍କୁ ତ େଦଖାଇେବ ନାହିଁ । ଏମାେନ
ତାଙ୍କର ଶିବଶକ୍ତି େସନା । ଶକ୍ତି େସନା କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ? ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ ◌ାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ

ରାଜେଯାଗ ଶିଖୁଛ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି ଶିଖାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର
ନାହି,ଁ ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ଶରୀରଧାରୀ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଯିଏ, ତୁମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏହା ତୁେମ ହିଁ ଜାଣିଛ । ତୁମ
ମଧ୍ୟେର କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି େତଣୁ ତୁମକୁ େଚତାବନୀ େଦବା ଉଚିତ୍ । ବଡ ବଡ ଖବରକାଗଜେର େଲଖିବା ଦରକାର । ମନୁଷ୍ୟ େଯଉଁ
େଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତ,ି ତାହା ହଠେଯାଗ । ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବା ହିଁ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଯଦ୍ ◌ାରା ମୁକ୍ତି-ଜୀବନମୁକ୍ତି
ମିଳୁଛି । ହଠେଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ । ତାହା େହଉଛି ହଠେଯାଗ ଯାହାକି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି,
ପୁରୁଣା ଅେଟ । ରାଜେଯାଗ େକବଳ ସଂଗମଯୁଗେର ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯେବ ଭାଷଣ କରୁଛ େତେବ ଟପିକ୍ସ୍ ବାହାର କରିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା
ଆତ୍ମା ବହୁତ କମ୍ । ପ୍ରଥେମ ଭାଷଣ େଲଖ ପୁଣି ପକ୍କା କର େତେବ ମେନ ପଡିବ । ତୁମକୁ ତ େମୗଖିକ(ଓରଲୀ) ଭାଷଣ କରିବାକୁ େହବ
। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ । ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଭାଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାେର ରହିଥାଏ େଯଉଁମାେନ ନିଜକୁ
ଆତ୍ମା ଭାବି ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଆେମ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ ◌ାରା ଶକ୍ତି ଆସିବ । ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ
। ପାନର ବିଡା (ଦାୟିତ୍ ) ଉଠାଇବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁେହଁ । େଯତିକି ତୁେମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହବ, େସତିକି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବ
। ଅଙ୍ଗଦ ବା ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିେଲ, େତଣୁ କହିେଲ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହଲାଇ େଦଖାଉ । ଏହା ସ୍ଥୂଳ କଥା ନୁେହଁ ।
ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହା େହଉଛି ମନ ଗଢଣ କଥା । ଏହି କାନ ଯାହା ଦିେନ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଥିଲା େସ କାନ ଶାସ୍ତ୍ରର
ମନଗଢଣ କଥାଗୁଡିକ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏକଦମ୍ ପଥର େହାଇଯାଇଛି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଥା ପିଟି ପଇସା ମଧ୍ୟ ହରାଇେଲ । ସିଢିେର ତଳକୁ
ଖସି ଖସି ଆସିେଲ । ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ । ଯିଏ ବି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି େସ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ଉପରକୁ ଚଢିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଉତ୍ଥାନ (ଚଢତି) କଳା । ଯଦି ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନ ଲଗାଇବ େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ତଳକୁ ଖସିବ । ବାବାଙ୍କୁ
ୟାଦ କରୁଛ େତେବ ଉପରକୁ ଚଢୁଛ । ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି । କାମଧନ୍ଦାେର ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ
ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ମାୟା େତାଫାନ ଆଣୁଛି—ଅମୁକ ଏପରି, ଏପରି କରୁଛ,ି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏପରି ଅେଟ, ଏହାଙ୍କଠାେର ଏହି ଅବଗୁଣ
ରହିଛି । ଆେର, ଏଥିେର ତୁମର କଣ ଯାଉଛି! ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ତ େକହି େହାଇନାହଁାନ୍ତି । କାହାର ଅବଗୁଣ ନେଦଖି ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ େହବ । ଅବଗୁଣ େଦଖିେଲ ମୁହଁ ବୁଲାଇଦିଅ । ମୁରଲୀ ତ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଶୁଣି ଧାରଣ କର । ବୁଦ୍ଧିେର ବୁଝୁଛ େଯ ବାବାଙ୍କ କଥା
ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ । ଯାହା ଠିକ୍ ନ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ । ପାଠପଢାେର େକେବ ଋଷ ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କଠାେର କିମ୍ବା ପାଠପଢାେର
ଋଷିଲ ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଋଷିଲ । ଏପରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି େସଣ୍ଟରକୁ ଆସୁନାହଁାନ୍ତି । େକହି କିପରି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମର
କାମ ମୁରଲୀେର, ମୁରଲୀରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛ େସଥିରୁ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଧାରଣ କର । ଯଦି କାହା ସହିତ କଥା େହବାେର ମଜା ଆସୁନି େତେବ
ଶାନ୍ତ େହାଇ ମୁରଲୀ ଶୁଣି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ୍ । ଆେମ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ଏଭଳି ଋଷିବା ଅନୁଚିତ୍ । କ୍ରମାନୁସାେର ଅଟନ୍ତି । ସକାଳୁ ଉଠି
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ବସିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ । ବାବା ଆସି ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ େଦଉଛନ୍ତି । ବାବା ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବସିବା ସମୟେର ଯିଏ
ଅନନ୍ୟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି େସ ହିଁ ପ୍ରଥେମ ମେନ ପଡୁଛନ୍ତି । ବିଲାତେର ରୁହନ୍ତୁ ବା କଲକତାେର ରୁହନ୍ତ,ୁ ପ୍ରଥେମ ଅନନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ସ୍ମୃତିେର ଆଣି ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି । ଯଦିଓ ପିଲା ଅେନକ ଏଠାେର ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ େସବା କରୁଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାନ୍ତି । େଯପରି ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାେନ ଶରୀର ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବହୁତ େସବା
କରିଯାଇଛନ୍ତି । ନିଶ୍ଚିତ ପାଖାପାଖି କାହାର ଘେର ଜନ୍ମ େନଇଥିେବ । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ମେନ ପକାଇ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ େଦଉଛନ୍ତି ।
ସମସ୍େତ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ । ପରନ୍ତୁ କିଏ-କିଏ ଭଲ େସବା କରୁଛନ୍ତ,ି ଏହା ତ ସମସ୍େତ ଜାଣନ୍ତି । ଶିବବାବା କହିେଲ—ଏଠାେର
ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଦିଅ, େତଣୁ (ବ୍ରହ୍ମାବାବା) େଦଉଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅେଟ ନା । ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏେତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି େତେବ
ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଅଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଭାବ େଯ ଶିବବାବା ପଢାଉଛନ୍ତି େତେବ ହିଁ ମେନ ରହିବ । ବାକି ଏକଥା ତ ବୁଝୁଛ
େଯ ଏଠାେର ତ ଦୁଇଟି ବତୀ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୁଇଟି ବତୀ ନାହିଁ େତଣୁ ଏଠାକୁ ଦୁଇଟି ବତୀର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି େତଣୁ ଭଲ
ଭାବେର ରିଫ୍େରସ୍ େହଉଛନ୍ତି । ସକାଳର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ । ସ୍ନାନ କରି ଛାତକୁ ଏକାନ୍ତେର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ୍ । େତଣୁ ବାବା ବଡ-ବଡ
ଛାତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ପାଦ୍ରୀମାେନ ଏକଦମ୍ ନୀରବେର ଯାଆନ୍ତ,ି ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଥିେବ । ଭଗବାନଙ୍କୁ
ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମେନପକାଉଥିେବ େତେବ ବୁଦ୍ଧିେର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆସିବ । ନିଜ ମସ୍ତିେର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ
ଧାରଣ କର । ଦତ୍ତାତ୍େରୟଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି େସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିେଲ । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର
ଦତ୍ତାତ୍େରୟ ଅଟ । ଏଠାେର ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ । େଯେତ ଚାହିଁବ େରାଜଗାର କରିପାରିବ । ବାହାେର ତ କାମଧନ୍ଦା ମେନ ପଡିବ ।
୪ଟା େବଳର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ । ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଘେର ବି ବସିଛ, ଜଗୁଆଳି ବି ଅଛି । ଯଜ୍ଞେର ଜଗୁଆଳି ବି
ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତ୍େୟକ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିଥାଏ କାରଣ ଯଜ୍ଞର େଗାଟିଏ-େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ,
େତଣୁ ପ୍ରଥମ େହଉଛି ସୁରକ୍ଷା । ଏଠାକୁ େକହି ଆସିେବ ନାହିଁ । ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାେର ସୁନା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ । ମନ୍ଦିର ବି ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି
େଚାରି ସବୁ ଜାଗାେର େହଉଛି । ବିଲାତରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ େଚାରି କରି େନଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅେଟ ।
େସ ସବୁ କିଛି ଭୁଲାଇ େଦଉଛି ।

ତୁମର ସକାଳୁ େଗାଟିଏ କ୍ଲାସ୍ େହଉଛି ସଦାସୁସ୍ଥ େହବା ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟଟି ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ େହବା ପାଇଁ । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବାକୁ େହବ େତଣୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିେଲ ବର୍ସା ମଧ୍ୟ ମେନ ପଡିବ । ଏହି ଉପାୟ
ବହୁତ ସହଜ । େଯପରି ବାବା ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି । ବୃକ୍ଷର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ୍ଦା ଅେଟ । ବୀଜକୁ
ୟାଦ କରିେଲ ପବିତ୍ର େହବ । ଚକ୍ରକୁ ମେନ ପକାଇେଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା େହବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ମିଳିବ । ରାଜା ବିକର୍ମ ଏବଂ ରାଜା
ବିକର୍ମାଜିତ୍ ଦୁଇଟି ସଂବତ ମିଶାଇ େଦଇଛନ୍ତି । ରାବଣ ଆସିଲା ତ ବିକର୍ମ ସଂବତ ଆରମ୍ଭ େହଲା, ତାରିଖ ବଦଳି ଗଲା । େଗାଟିଏ
ଚାଲୁଛି ୧ରୁ ୨୫୦୦ ବର୍ଷ, ପୁଣି ୨୫୦୦ରୁ ୫୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟେର ଜଣା ନାହିଁ । ଏହା େଗାଟିଏ
ଧର୍ମ ଯାହାକି ନିଜ ଅସଲି ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ବିଧର୍ମୀ େହାଇଛନ୍ତି । ଧର୍ମସ୍ଥାପକକୁ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ତୁେମ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଆର୍ଯ୍ୟ
ସମାଜ େକେବ ଆରମ୍ଭ େହଲା । ଆର୍ଯ୍ୟ (ସୁଧରିଥିବା) ସତ୍ୟଯୁଗେର ଥିେଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାର୍ଯ୍ୟ । ଏେବ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ
ସୁଧାରୁଛନ୍ତି । ତୁମର ବୁଦ୍ଧିେର ସାରା ଚକ୍ର ରହିଛି । ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ େସ ନିେଜ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ
କରାଇଥାନ୍ତି । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍େଦଶ ଦିଅ । ୬ଟି ଚିତ୍ର ଯେଥଷ୍ଟ । ୮୪ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର
ବହୁତ ଭଲ । ତାଉପେର ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଅ । ପରନ୍ତୁ ମାୟା ଏେତ ପ୍ରବଳ େଯ ସବୁକିଛି ଭୁଲାଇ େଦଉଛି । ଏଠାେର ଉଭୟ ଲାଇଟ୍
ଏକାଠି ରହିଛି । େଗାଟିଏ ବାବାଙ୍କର, ଅନ୍ୟଟି ଏହାଙ୍କର (ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର) । ଉଭୟ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାବାବା କହୁଛନ୍ତି
ତୁେମ େଗାଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଇଟକୁ ଧର (ଶିବବାବାଙ୍କୁ) । ସବୁ ପିଲାମାେନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟନ୍ତି
। ବାବା ସମ୍ମୁଖେର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଗାୟନ ରହିଛି ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିବ,ି ତୁମକୁ କହିବି... କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁେହଁ, ଏଠାେର ବସିଯାଅ । ୮ ଦିନ
ଯେଥଷ୍ଟ । ଯଦି ଏଠାେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ ଦିଆଯିବ େତେବ ବହୁତ େହାଇଯିେବ ।
ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଛି । ତୁମକୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର । େସମାେନ ଖୁସି େହାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ସମାନ
କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଜା ତିଆରି କେଲ େତେବ ଯାଇ ରାଜା େହେବ । ପାସ୍ େପାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର । ବାବାଙ୍କୁ େକହି ପଚାରିେଲ ବାବା
ତୁରନ୍ତ କହିଥାନ୍ତି ନିଜକୁ େଦଖ—େମାଠାେର କ’ଣ ଅବଗୁଣ ରହିଛି ? ସ୍ତୁତି-ନିନ୍ଦା ସବୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯାହା ଯଜ୍ଞରୁ ମିଳୁଛି
େସଥିେର ଖୁସି ରୁହ । ଯଜ୍ଞର େଭାଜନକୁ ବହୁତ ଆଦରେର ସ୍ ◌ୀକାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥାଳି େଧାଇ ପିଇଥାନ୍ତି କାରଣ
ତାଙ୍କୁ େଭାଜନର ମହତ୍ ଜଣାଥାଏ । ସମୟ ଏପରି ଆସୁଛି େଯେବ ଶସ୍ୟ ଆଦି ମିଳିବ ନାହିଁ । ସବୁ କିଛି ସହନ କରିବାକୁ ପଡିବ, େତେବ
ପାସ୍ େହାଇପାରିେବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଯଦି କାହା ଭିତେର େକୗଣସି ଅବଗୁଣ େଦଖାଯାଉଛି େତେବ େସଆଡୁ ନିଜର ମୁହଁ େମାଡି େନବାକୁ େହବ । ପାଠପଢାେର େକେବ
ଋଷିବାର ନାହିଁ । ଦତ୍ତାତ୍େରୟାଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ।
(୨) ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବୁଦ୍ଧି େଫରାଇ ଆଣି ଅନ୍ତର୍ମୂଖୀ େହାଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ । କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତେର ରହି
େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ସୁଖ ସ୍ ରୂପ େହାଇ ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ େଦଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା ହୁଅ ।
େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରିଥା’ନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ େସହି କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତି
ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଏ । େସମାନଙ୍କର ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିଥାଏ, େସମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ର ବି
ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଆସିପାେର ନାହିଁ । ସଂଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ନାମ ଗନ୍ଧ ନଥିବ କାରଣ ସୁଖଦାତାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସୁଖଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା େହାଇଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ
ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଦା ସୁଖ େଦଇଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ ନା କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦେବ ନା ଦୁଃଖ େନେବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ମାଷ୍ଟର ଦାତା େହାଇ ସହେଯାଗ, ସ୍େନହ ଏବଂ ସଦାନୁଭୂତି େଦବା—ଏହା ହିଁ ଦୟାଶୀଳ ଆତ୍ମାର ଚିହ୍ନ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

