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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମକୁ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ଏହି ଲବଣାକ୍ତ ଜଳପଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ,
େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତା’କୁ ମେନ ପକାଅ, ଏହି ଖୁସିେର ରୁହ େଯ ଆେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫକୀରରୁ ଅମୀର୍ ଅର୍ଥାତ୍
ଦରିଦ୍ରରୁ ଧନବାନ େହଉଛୁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଦୖବୀଗୁଣର ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବେଜକ୍ଟ ଉପେର େଯଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି, େସମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ
େହାଇଥିବ ?
ଉତ୍ତର:େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଥିବ— େଯପରି କର୍ମ ଆେମ କରିବୁ ଆମକୁ େଦଖି ଅନ୍ୟମାେନ କରିେବ । େସମାେନ େକେବ
କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିେବ ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ େକେବ ଓଲଟା ସିଧା କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ । ମନ-ବଚନ-କର୍ମେର
କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦେବ ନାହିଁ । ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ େଦବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି େତେବ କୁହାଯିବ
େଦୖବୀଗୁଣର ସବେଜକ୍ଟ ଉପେର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ୟାଦର ଯାତ୍ରା ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ୟାଦର ଯାତ୍ରା
ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାେନ ବୁଝିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ବି ସମସ୍ତ େଦବତା ଏବଂ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏକଥା
ଜଣାନଥିଲା େଯ ୟାଦ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ବାବା େହଉଛନ୍ତି ପତିତପାବନ, େସ ହିଁ ପବିତ୍ର
େହବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି । ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ େହାଇଛି । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା
ଭାରତକୁ ଆସି ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ୟ େକଉଁଠି ଶିଖାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ତ ପିଲାମାେନ ବହୁତ
କରିଛନ୍ତ,ି ଏହି ଯାତ୍ରା େକବଳ ଏକ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିେବ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ମାୟା େଯାଗଁୁ ହିଁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ଅଜ୍ଞାନର ତାଲା ଲାଗିଛି । ଏେବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଜାଣୁଛ ଆେମ େକେତ ବୁଦ୍ଧିବାନ, ଧନବାନ୍ ଓ
ପବିତ୍ର ଥିଲୁ । ଆେମ ସାରା ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିଲୁ । ଏେବ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛୁ । ବାବା େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅବିନାଶୀ
ବାଦଶାହୀ େଦଉଛନ୍ତି । େଲୗକିକ ପିତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲକ୍େଷ କିମ୍ବା େକାଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି େଦେବ । ଏଠାକୁ ତ ମିଠା େବହଦର
ବାବା େବହଦର ବାଦଶାହୀ େଦବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ତୁେମ ଏଠାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛ । କାହା ପାଖକୁ ? େବହଦ ବାବାଙ୍କ
ପାଖକୁ । ବାବା ଅକ୍ଷର ମମ୍ମାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର । ମମ୍ମା ପାଳନା କେଲ ମଧ୍ୟ ବାବା ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ
ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ତୁେମ ସଦା ସୁଖୀ ଏବଂ ସଦା ସୁହାଗିନୀ େହଉଛ । ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର େକଉଁଭଳି କରାଉଛନ୍ତି! ଏହା େକୗଣସି
ନୂଆ କଥା ନୁେହଁ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସକାେଳ ଅମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଧନବାନ ଥିଲା, ରାତିେର ଫକୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ େହାଇଗଲା । ତୁେମ
ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଅମୀର ଏବଂ େବହଦ ରାତିେର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ ◌ାପର କଳିଯୁଗେର ଫକୀର େହାଇଯାଇଛ । ବାବା
ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ମୃତି େଦଉଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, କାଲି ତୁେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଅମୀର ଥିଲ, ଆଜି ତୁେମ ଫକୀର େହାଇଯାଇଛ । ଏେବ ସକାଳ
ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସୁଥିବାରୁ ତୁେମ ଅମୀର େହବାକୁ ଯାଉଛ । େକେତ ସହଜ କଥା । ତୁେମ ଅମୀର େହଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି େହବା
ଦରକାର । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହିଁ ରାତି େହାଇଥାଏ । ଏେବ ଦିନେର ତୁେମ ଅମୀର େହଉଛ ଏବଂ ଏହା
େହବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମଅନୁସାେର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଲବଣାକ୍ତ ଜଳପଥ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ନର୍କ ଦୁନିଆ
ଅେଟ, ଯାହାକୁ ତୁେମ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ । େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି େସହିସ୍ଥାନ ମେନ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଆମକୁ
ଏେବ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ବାବା ନିେଜ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାଥୀେର େନବା ପାଇଁ । ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ମଧୁର
ସନ୍ତାନମାେନ, ତୁେମ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ ପତିତ େହାଇଯାଇଛ, ତୁେମ ପୁଣି ପବିତ୍ର େହବ । ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ତୁେମ ଜାଣିଛ ପତିତପାବନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁେମ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରି ପବିତ୍ର େହଉଛ । ତୁେମ ବହୁତ
ଖୁସି େହବା ଉଚିତ୍ େଯ ଆେମ ଏହି ଶ୍େରଷ୍ଠ ପଦ ପାଇବୁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖୀ େହଉଛ । ବାବା
ସୁଖଧାମର, ରାବଣ ଦୁଃଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛି । ତୁେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ, ରାବଣ ତୁମର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ୫ ବିକାର
ରୂପୀ ପିଞ୍ଜରାେର ବନ୍ଦୀ କରିଛି । ବାବା ଆସି ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ େଯେତ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତ,ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ
େସହି ଅନୁପାତେର େଦଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉ ନାହଁାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ େଦହ ଅଭିମାନେର ଅଛନ୍ତି । େସ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଆେମ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ
ପରମଧାମ ଘରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ । ପୂରା ଅଭିନୟ କିପରି ଚାଲିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିେର ରହିଛି । ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ
ଅଛି, େସ ଆସି ଏଠାେର ରିଫ୍େରସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସେତଜ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପାଠପଢା ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ
ରହିବାକୁ େହବ । ନଁା, ନିଜ ଘେର ରହି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିପାରିବ । େକବଳ େଗାଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝ । ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାେନ
କାହାକୁ ଏକମାସେର, କାହାକୁ ୬ ମାସ କିମ୍ବା କାହାକୁ ୧୨ ମାସେର ଏଠାକୁ େନଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ େହଲା ଏବଂ

େଦୗଡିେଲ ।
ଆେମ େକେବେହେଲ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହବୁ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ରାଖି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବାକୁ େହବ । ଆେମ ଶିବବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ
। ଶିବବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ େହବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ବିକାରୀ େହଲ େତେବ କରିଥିବା େରାଜଗାର ନଷ୍ଟ େହାଇ,
ଶେହଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ । ୬୩ ଜନ୍ମ ତୁେମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଛ । ଏେବ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ । େମାେତ ୟାଦ କର େତେବ ତୁମର
ପାପ ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ । ଆେମ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ । କାହାର ନାମ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅ ନାହିଁ । ଯଦି େକହି େରାଗୁଲାର
(ନିୟମିତ) ନ ପଢୁଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଧୁବନ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଯଦିଓ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଗାଟିଏ ଦିନେର ମଧ୍ୟ ତୀର
ଲାଗିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ ନିଅ । ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହଲ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ । ତୁମର ଏହି କୂଳ ବହୁତ ଶ୍େରଷ୍ଠ । େସଠାେର
େକୗଣସି ସତସଙ୍ଗ ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ । ସତସଙ୍ଗ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େହାଇଥାଏ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କେର, ସତ୍ୟର
ସଙ୍ଗ େସେତେବେଳ ମିଳିଥାଏ େଯେତେବେଳ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ େହବାର ସମୟ ହୁଏ । ଏହା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା
ବୁଦ୍ଧିେର ତାଲା ଲାଗିଛି । ଏେବ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ସତର ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି । େସହି ଗୁରୁମାେନ
ସଂଗମଯୁଗୀ ନୁହଁନ୍ତି । ବାବା ଆସିବା ପେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପୁଅ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି । େସହି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ତୁେମ କ’ଣ ବାବା
କହିପାରିବ କି । ବୁଦ୍ଧିେର ଏକଦମ୍ ଗଡେରଜର ତାଲା ଲାଗିଛି । ବାବା ଆସି ତାଲା େଖାଲୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ
ଗଢିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସି େକେତ ଉପାୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । ମାଗାଜିନ୍ ବହି ଆଦି ଛପାଉଛନ୍ତି । ଅେନକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେଲ
ଅେନକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ପ୍ରଜା ଗଢିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ୍ । ନିଜକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ।
ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ େସବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ େହବ । ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା ତ େକବଳ ସକାେଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାେର େହାଇଥାଏ । େସହି
ସମୟେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁରସତ୍ ଥାଏ । ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁେମ େଲୗକିକ େସବା କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ େଦବା ଉଚିତ୍ େଯ ତୁମର
ଦୁଇଟି ପିତା । େଲୗକିକ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପାରେଲୗକିକ ପିତା ଏକ । େସ େହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ (ପରମ) । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି େମାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି । ଏେବ ତୁେମ େମାର ପରିଚୟ ଜାଣିଗଲ । ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲ । ଆତ୍ମା ନିମନ୍େତ କୁହାଯାଏ
ଭ୍ରୁକୁଟୀ ମଧ୍ୟେର ଚମକୁଛି େଗାଟିଏ ଅଜବ ତାରକା... । ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଅେଟ । ଆତ୍ମା େକେବ କାଳର ବଶୀଭୂତ ହୁଏ
ନାହିଁ । ଆତ୍ମା େକବଳ ମଇଳା ଏବଂ ସଫା େହଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ େହଉଛି । ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଭ୍ରୁକୁଟୀ ମଧ୍ୟେର
େଶାଭା ପାଉଛି । ତିଳକ ମଧ୍ୟ ଏଠାେର (ଭ୍ରୁକୁଟୀେର) େଦଇଥାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ନିେଜ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ େଦବାର େଯାଗ୍ୟ
କରାଅ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ମଁୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜତିଳକ େଦବି । ତୁେମ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦିଅ । ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି— କିଏ ବହୁତ େସବା
କରୁଛନ୍ତି । ମାଗାଜିନେର (ପତ୍ରିକା) ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ େଲଖା ଆସୁଛି । ତା ସହିତ େଯାଗର େମହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ । ଏହା
ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । ଦିନକୁ ଦିନ ତୁେମ ପକ୍କା ରାଜେଯାଗୀ େହାଇଯିବ । ଅନୁଭବ େହବ େଯପରି ଆେମ ଏେବ ଶରୀର ଛାଡୁଛୁ
। ଆେମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ । ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାେନ ଆସୁଛନ୍ତ,ି ମୂଳବତନକୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଏହା ଆମ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର । ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ସୁଖଧାମ ବିଷୟେର ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । ବାବାଙ୍କ ବିନା
ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବାର ଶିକ୍ଷା େକହି େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହା େହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ । ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ େହବ । େସମାେନ
ତ ଓଲଟା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି । େକହି େହେଲ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯାଉନାହଁାନ୍ତି । ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ଆସି େନଇଯିେବ ।
ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । େକହି ଭଲ ଭାବେର ପାଠପଢି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ େନଉଛନ୍ତି । ବାକି ସମସ୍େତ କିପରି ପଢିେବ । େସମାେନ
େଯପରି କ୍ରମାନୁସାେର ଆସୁଛନ୍ତ,ି େସପରି କ୍ରମାନୁସାେର ଯିେବ । ଏହି କଥାେର ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ।
କହୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ଫୁରସତ୍ ମିଳୁନାହିଁ । ପୁଣି ଏସବୁ କଥାେର କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ । ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େଯ ଇଏ
େବହଦର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ୟାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ
ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ଚାଲି ପବିତ୍ର େହାଇଥିଲୁ । ଘଡି ଘଡି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିେର ଘୂରାଅ । ତୁମର ନାମ େହଉଛି ସ୍ ଦର୍ଶନ
ଚକ୍ରଧାରୀ । ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ଭରପୁର େହବାେର ସମୟ ଲାଗୁନାହି,ଁ ଖାଲି େହବାେର ସମୟ ଲାଗୁଛି । (ପାଣି ବାଲ୍ଟି
ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି େହବାର ଉଦାହରଣ) । ତୁେମ େହଉଛ ହଜିଯାଇ ମିଳିଥିବା (ମଧୁର) ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ନା କଳ୍ପ ପେର ଆସି ମିଶିଛ ।
ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା େହବା ଦରକାର । ୮୪ ଜନ୍ମ ପେର ଆେମ ପୁନର୍ବାର ଆସି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ
ପ୍ରଥେମ ଭକ୍ତି କରିଥିେଲ େସ ପ୍ରଥେମ ଜ୍ଞାନ େନବାର େଯାଗ୍ୟ େହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା । େତଣୁ
ସର୍ବଦା ନିଜର ଫଳ ଅଥବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୟାଦ କରୁଥାଅ । ଫଳ ଅକ୍ଷର େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର । ସମ୍ପତ୍ତି ଅକ୍ଷର ଯଥାର୍ଥ ଅେଟ ।
େବହଦ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କେଲ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ େଯାଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଅେଟ । େସମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆେମ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ େଯାଗ ଶିଖୁଛୁ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େସମାେନ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ହଠେଯାଗୀ
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଏେବ ରାଜେଯାଗ ଶିଖୁଛ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ େହଉଛି ସଂଗମଯୁଗ । ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଲଗା । ବାସ୍ତବେର
ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ପୁନର୍ବାର ଗୁରୁ କରିେବ ନିଶ୍ଚିତ । ତୁମକୁ ଏେବ ନିର୍ବିକାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ଧର୍ମେର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ତୁମକୁ ମଁୁ େଦବୀ େଦବତା କରାଉଛି, ଏହି ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ । େମା ସହିତ ଯିଏ େଯାଗଯୁକ୍ତ

େହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ େମାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ବାବା ସ୍ ୟଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖେର ସର୍େବାଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ରହିଛି ।
ତୁେମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ବାବା ଏହି ଧର୍ମର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି େଯ ଏଥିେର ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅେନକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି । ବାସ୍ତବେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ ୟେର । ତୁମର େଯେତ ଶକ୍ତି
ଦରକାର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଅ କିନ୍ତୁ େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ େହବା ଦରକାର । କାହାକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ।
ଇଏ େକେବ କାହାକୁ ଓଲଟା ସିଧା ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ନାହିଁ । ଜାଣିଛନ୍ତି େଯପରି କର୍ମ ମଁୁ କରିବି େମାେତ େଦଖି ଅନ୍ୟମାେନ କରିେବ ।
ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀରୁ େଦୖବୀଗୁଣଧାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । େଦଖିବାକୁ େହବ ଆେମ କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦଉନାହଁୁ ତ ? ଏପରି େକହି ନାହଁାନ୍ତି ଯିଏ
କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦଉନଥିେବ । କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ େହଉଛି । େସହି ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତିମ ସମୟେର େହବ, େଯଉଁ ସମୟେର
ମନ-ବଚନ-କର୍ମେର ତୁେମ କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆେମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅବସ୍ଥାେର ଅଛୁ । ପ୍ରତ୍େୟକ କଥା
ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର େହଉଛି । ସମସ୍େତ ସୁଖ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା େକହି ସୁଖ େଦଇପାରିେବ
ନାହିଁ । ଆେମ ଜାଣିେଛ େସାମନାଥ ମନ୍ଦିରେର େକେତ ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା । େସସବୁ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, କିପରି ସାହୁକାର େହେଲ ।
ସାରାଦିନ ଏହି ପାଠର ଚିନ୍ତନେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ । ତୁେମ
ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରୁ ମାଳା ତିଆରି େହାଇଛି । କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମାଳା ତିଆରି େହଉଛି । ମାଳା କାହାର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ— ଏକଥା ମଧ୍ୟ
ତୁେମ ଜାଣିଛ । େସମାେନ ମାଳାର ସ୍ମରଣ କରି ବହୁତ ମସ୍ତ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିେର କ’ଣ େହଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନେର କ’ଣ େହଉଛି
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଜାଣିଛ । ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇପାରିବ । ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି େଶଷେର ପଛକୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବଭଳି ତୁମର
େରଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ । ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଏହିପରି େହବାକୁ ପଡିବ । ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାର୍ଜିନ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ସୁେଯାଗ ମିଳିଛି । ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାେର ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସ୍ ◌ାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କର େଯଉଁଭଳି
ସ୍ ◌ାଗତ କରୁଛ, ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ବାବା ତୁମର ସ୍ ◌ାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର ଧନ୍ଦା େହଉଛି— ତୁମର ସ୍ ◌ାଗତ କରିବା ।
ସ୍ ◌ାଗତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦଗତି । ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ ◌ାଗତ । ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ ◌ାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ।
ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଅେନକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ େନବା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନରୁ
ମୁକ୍ତ କରି ସକାେଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାେର ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) ଅନ୍ୟ କଥାେର ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ଶକ୍ତି େନବାକୁ େହବ । ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ହିଁ ରହିବାକୁ
େହବ । ମନ-ବଚନ-କର୍ମେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ େଦବାର ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମା େହଉଥିବା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ୍ ଅବିଦ୍ୟା ହୁଅ ।
ଯଦି ମନ ଭିତେର େକୗଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ େତେବ ତାହା ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ । େଯପରି ଖରାେର
ଚାଲିବା ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ଛାଇ ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲିଥାଏ, ତା’କୁ ଯଦି ଧରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବ େତେବ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ
। ଯଦି ତୁେମ ତା’କୁ ପଛ କରି ଚାଲିବ େତେବ େସ ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଚାଲିବ । େସହିଭଳି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ
କରିଥାଏ ଏବଂ କନ୍ଦାଇଥାଏ, ତା’କୁ ଛାଡିଦିଅ େତେବ େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଆସିବ । ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି େକେବ ବି
ସମ୍ପନ୍ନ େହାଇପାେର ନାହିଁ । େକୗଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ପଛେର ଧାଇଁବା ଏଭଳି ଅେଟ େଯଭଳି ମରିଚିକା ପଛେର ମୃଗ
ଧାଇଁଥାଏ । ଏହାଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂେରଇ ରୁହ େତେବ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ନିଜର ଶ୍େରଷ୍ଠ କର୍ମ ବା ଶ୍େରଷ୍ଠ ଚଳଣୀ ଦ୍ ◌ାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିନିଅ େତେବ ପାହାଡ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ
ତୁଳା ଭଳି ଅନୁଭବ େହବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

