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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁେମମାେନ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ, କାରଣ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହି,ଁ
କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ତ’ ବହୁତ ବିଚାର ଚାଲୁଛି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାବାଙ୍କର ନିକଟେର େଯଉଁ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାେନ ଅଛନ୍ତି, େସମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ େହାଇଥିବ ?
ଉତ୍ତର:େସମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ େଯାଡୁଥିେବ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ଏବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ େଯାଗ୍ୟ
େସବାଧାରୀ େହାଇଥିେବ । େସମାେନ ନିେଜ ଭଲ ଭାବେର ପାଠ ପଢୁଥିେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢାଉଥିେବ ।
େସମାେନ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନେର ବସିଥିେବ । ଏହିପରି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାେନ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସୁନାମ
କରିଥା’ନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ନିେଜ ଠିକ୍ ଭାବେର ପଢନ୍ତି ନାହିଁ େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରନ୍ତି । ଏହା
ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ।
ଗୀତ:େଲ େଲା ଦୁଆେୟଁ ମା-ବାପ କୀ....
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଘେର ମା-ବାପା ଏବଂ ୨-୪ଟି ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ େସମାେନ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ମାଗିଥାନ୍ତି
। େସ ତ’ େହଲା ହଦର କଥା । ଏହି ଗୀତେର ହଦ(େଲୗକିକ)ର ହିଁ ଗାୟନ େହାଇଛି । େବହଦର (ଅେଲୗକିକ) କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ।
ଏେବ ତୁେମ ସନ୍ତାନମାେନ ଜାଣୁଛ ଆେମ େବହଦ ବାବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଅଟୁ । େସମାେନ େହେଲ ହଦର ମାତା-ପିତା ।
ପିଲାମାେନ େଲୗକିକ ମାତା-ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ େନଇଥା’ନ୍ତି । ଇଏ େହଉଛନ୍ତି େବହଦର ମା ବାପା । େସହି ହଦର ମା,
ବାପା, ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ େନଇ ଥା’ନ୍ତି, ପୁଣି ଟୀଚର େହାଇ ପାଠ ପଢାଇଥା’ନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ସନ୍ତାନମାେନ ଜାଣୁଛ —
ଇଏ େହଉଛନ୍ତି େବଦହର ମା-ବାପା, େବହଦର ଟୀଚର, େବହଦର ସତଗୁରୁ, ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ପରମ ଗୁରୁ । ଯିଏକି ସତ
କହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ କ୍ରମଅନୁସାେର ତ ଥାନ୍ତି ନା । େଲୗକିକ ଘେର
୨-୪ଟି ସନ୍ତାନ ଥା’ନ୍ତି ତାଙ୍କର େକେତ ଯତ୍ନ େନବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଠାେର େକେତ େଢର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, େକେତକ େସଣ୍ଟରରୁ
ପିଲାମାନଙ୍କର ସମାଚାର ଆସିଥାଏ — ଏଇ ପିଲା ଏମିତି, ଇଏ େଶୖତାନି କରୁଛ,ି ଇଏ ହଇରାଣ କରୁଛ,ି ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି । େତେବ ଚିନ୍ତା
ତ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ େହବ ନା । ପ୍ରଜାପିତା ତ ଇଏ ଅଟନ୍ତି ନା । େକେତ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, େତଣୁ ବାବା କହିଥା’ନ୍ତି
ତୁେମ ସନ୍ତାନମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ମେନ ପକାଇ ପାରିବ । ଏହାଙ୍କୁ (ବ୍ରହ୍ମା) ତ’ ହଜାର ଚିନ୍ତା ଅଛି । େଗାଟିଏ ଚିନ୍ତା ତ
(ପୁରୁଷାର୍ଥର) ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ହଜାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । େକେତ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ େନବାକୁ ପଡୁଛି । ମାୟା ମଧ୍ୟ
ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଅେଟ ନା । କାହା କାହାର ଭଲ ଭାବେର େଚାପା ଛେଡଇ େଦଉଛି । କାହାକୁ ନାକରୁ, କାହାକୁ ଚୁଟିରୁ ଧରି
େନଉଛି । ଏେତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଚାର ତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପୁଣି ମଧ୍ୟ େବହଦ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ ପଡିବ । ତୁେମ େହଉଛ
େବହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ଆେମ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲି କାହିଁକି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୂରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେନବୁ ?
ସମସ୍େତ ତ ଏକାଭଳି ଚାଲିପାରିେବ ନାହିଁ କାରଣ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିେର ଏକଥା ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା
ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢା । ରାଜତ୍ ମିଳିଗଲା ପେର ଜଣା ପେଡ ନାହିଁ େଯ ଏହି ରାଜତ୍ କିପରି ସ୍ଥାପନ େହଲା । ଏହି ରାଜତ୍ ର ସ୍ଥାପନା
େହବା ମଧ୍ୟ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା । ଏେବ ତୁେମ ଅନୁଭବୀ ଅଟ । ପ୍ରଥେମ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଜଣାଥିଲା କି ମଁୁ କ’ଣ ଥିଲି, ପୁଣି
କିପରି ୮୪ ଜନ୍ମ େନଲି । ଏେବ ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁଛି, ତୁେମ ମଧ୍ୟ କହୁଛ — ବାବା ଆପଣ େସହି ଅଟନ୍ତ,ି ଏହା ବଡ ବୁଝିବାର ବିଷୟ ଅେଟ
। ଏହି ସମୟେର ହିଁ ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟେର କିଏ େକେତ ବି ଲକ୍ଷପତି, େକାଟିପତି େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପଇସା ଆଦି ସବୁ ମାଟିେର ମିଶିଯିବ । ବାକି ଆଉ ସମୟ ହିଁ େକେତ ଅଛି । ସଂସାରର ସମାଚାର ତୁେମ େରଡିଓ କିମ୍ବା
ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରେର ଶୁଣୁଛ ଏଠାେର କ’ଣ କ’ଣ େହଉଛି । ଦିନକୁ-ଦିନ ଝଗଡା ବଢିଚାଲିଛି । ସୂତା ଅଡୁଆ େହାଇ ଚାଲିଛି । ସମସ୍େତ
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଲେଢଇ ଝଗଡା କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖେର ପଡୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଜଣା ପଡୁଛି େଯମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ
େହବାର ସମୟ ନିକଟ େହାଇ ଆସିଲା । ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣି ନାହିଁ େଯ ଏସବୁ କ’ଣ େହଉଛି, ଆମକୁ କ’ଣ େହବାର ଅଛି । ତୁମମାନଙ୍କ
ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୂରା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିେର ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସାରେର ଆେମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା
। ଏେବ ଆମକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ପ୍ରତ୍େୟକ େସଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ତୁେମ
ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ଯିଏ େଯେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିେବ ସିଏ େସେତ ଫଳ ପାଇେବ । େସଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବାକୁ େହବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ େହବ । ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ
ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ଏେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରାଇବା ପାଇଁ, େତଣୁ ଏହି ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ତୁେମ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ
ଏହି ପାଠ ପଢିନିଅ । ଭଗବାନୁବାଚ ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜେଯାଗର ଶିକ୍ଷା େଦଉଛି । ସ୍େନହର ପିଲାମାେନ ତୁେମମାେନ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ
। ଅଧାକଳ୍ପ େହବ ତୁେମମାେନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ଥିଲ ନା । ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ? ରାମରାଜ୍ୟର

ସ୍ଥାପନା କିପରି େହଲା ? ଏହିକଥା ସବୁ ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ତୁମ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ କିଛି
ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି ।
ବାବାଙ୍କ ପାଖେର ସୁପୁତ୍ର େସହିମାେନ େଯଉଁମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ େଯାଡିଥା’ନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ
ପ୍ରକୃତ େସବାଧାରୀ େସମାେନ ନିେଜ ଭଲ ଭାବେର ପଢନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟେର ରୁହନ୍ତି । େକହି େକହି ତ ପୁଣି ଅେଯାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ
େହାଇଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ େସବା ପରିବର୍ତ୍େତ ଅପେସବା କରନ୍ତ,ି ବାବାଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ତୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା
ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି । ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଏହା େହବାର ହିଁ ଅଛି । େଯଉଁମାେନ ଭଲଭାବେର ପାଠ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ େସମାେନ
କ’ଣ କରିେବ ? େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିେଦେବ, େସଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ
କର ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ େସବାଧାରୀ ସବୁେବେଳ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟେର ନିବାସ କରନ୍ତ,ି େସହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସାଙ୍ଗ କର । ତୁେମ ଯଦି
ପଚାରିବ ଆେମ େକଉଁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବୁ େତେବ ବାବା ସଙ୍େଗ ସଙ୍େଗ କହି େଦେବ, ଏହିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିେଲ ବହୁତ ଭଲ ।
ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଚଢିଯାଉଛି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ
ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କେର ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗତି କେର । ଯଦି କୁସଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ େତେବ ଏକଦମ୍ େଶଷ କରିେଦବ । େତେବ ଘେର
ଦାସ-ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । େସଠାେର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାକର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା । ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ଏହିଠାେର ହିଁ
େହଉଛି, ଏଥିେର ବହୁତ ବିଶାଳବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ । ଏେବ େବହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି େତଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲ । ନେଚତ୍
ଅଯଥାେର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଯିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢା ଅେଟ । ଯଦି ଏେବ େଫଲ୍ େହାଇଯିବ େତେବ ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତର,
କଳ୍ପ-କଳ୍ପାନ୍ତର େଫଲ୍ େହଉଥିବ । ଯଦି ଏେବ ଭଲ ଭାବେର ପଢିବ େତେବ କଳ୍ପ-କଳ୍ପାନ୍ତର ଭଲ ଭାବେର ପଢୁଥିବ ।
ଜଣାପଡିଯାଏ େଯ ଏମାେନ ଭଲ ଭାବେର ପାଠ ପଢୁନାହଁାନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ପଦ ମିଳିବ ? େସମାେନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି,
େଯ ମଁୁ େସବା ତ କିଛି କରୁନାହିଁ । େମାଠାରୁ େହାସିଆର (ପାରଙ୍ଗମ) ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି । େତେବ େହାସିଆର୍ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ ପାଇଁ
ଡାକିଥା’ନ୍ତି, େତଣୁ ଯିଏ େହାସିଆର୍ େହେବ ସିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାଇେବ । ନିଜକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି େଯ ଆେମ ଏେତ େସବା କରୁ ନାହଁୁ
େତଣୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିେବ ନା । ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି େତଣୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର େରଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖେର ଅଛି ନା । ପାଠପଢାର ଏବଂ ଚଳଣିର ମଧ୍ୟ େରଜିଷ୍ଟର ରହିଛି । େସହିପରି, ଏଠାେର ମଧ୍ୟ
େଯାଗ େହଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ । େଯାଗବଳ ଭଲ ରହିେଲ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ପାଠପଢାେର େକେବ େକେବ ଅହଂକାର
ଆସିଯାଏ । ଏଥିେର େଯାଗଯୁକ୍ତ େହାଇ ରହିବାେର ହିଁ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । େସଥିପାଇଁ ବହୁତଙ୍କର ରିେପାର୍ଟ ଆସୁଛି
େଯ ବାବା ଆେମ େଯାଗଯୁକ୍ତ େହାଇ ରହିପାରୁ ନାହଁୁ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି -- େଯାଗ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ । ବାବା,
ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁେମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି େହ ଆତ୍ମାମାେନ — ତୁେମ େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ, ମଁୁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା େଦଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, ତୁେମ େମାେତ ମେନ
ପକାଅ େତେବ ଏହି େଯାଗ ଅଗ୍ନିେର ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମନୁଷ୍ୟ େକେତ ଏେଣ େତେଣ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ
ଯାଉଛନ୍ତି । କୁମ୍ଭେମଳାେର େକେତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିେର ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି । େକେତ କଷ୍ଟ ସହନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତ’ େସମିତି
େକୗଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ପିଲା େସମାେନ େସହି ଜେଣ ପ୍େରମିକଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍େରମିକା େହାଇ ତାଙ୍କୁ
ହିଁ ମେନ ପକାଉଥିେବ । େକଉଁ ଆଡକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗେଲ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତେର ବଗିଚାେର ବସି ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେବ । ପରଚିନ୍ତନର
ବ୍ୟର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ େହାଇଥାଏ । େସଥିପାଇଁ େଯେତ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର । ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ସଚ୍ଚା ପ୍େରମିକଙ୍କର ପ୍େରମିକା ହୁଅ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଦହଧାରୀଙ୍କ ଫେଟା ରଖ ନାହିଁ
। େକବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ଫେଟା ରଖ, ଯାହାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାର ଅଛି । ଯଦି ଭାବୁଛ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବୁ
େତେବ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅେଟ, ଏଥିେର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ, ଏହି ନାମ
ଏକ ଅର୍ଥ ସହିତ ନାମ ଅେଟ । ନୂଆ େକହି ଏହି ନାମକୁ ଶୁଣିେଲ ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହା େକବଳ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ହିଁ ବୁଝୁଛ । ତୁମ
ଭିତେର ବି େକହି େକହି ଭଲ ଭାବେର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉନାହଁାନ୍ତି । ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ କି ବାବାଙ୍କୁ ବିଲ୍କୁଲ୍ ମେନ ପକାଉ
ନାହଁାନ୍ତି । େତେବ େସମାେନ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି । ପାଠପଢା ତ ବହୁତ ସହଜ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି
ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପେର ବିଜୟ ପାଇବାକୁ େହବ । ସାଇେଲନ୍ସ (ଶାନ୍ତ)ି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ(ବିଜ୍ଞାନ) ରାଶି ଏକା ଅେଟ ।
ମିେଲଟ୍ରିେର ମଧ୍ୟ ୩ ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ
ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ତ େକବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ଅେଟ । େଯଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ତ୍ େର ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ଏେତ େଛାଟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି
ରହିଥାଉ । େତେବ େସହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ େହାଇଥିବ ନା । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟୀ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାରକା ଚମକୁଛି । ବହୁତ େଛାଟ ସୁନାର ତିଳକ ତିଆରି କରି ଏଠାେର (ଭ୍ରୃକୁଟୀେର) ଲଗାଇଥା’ନ୍ତି । ଆତ୍ମା
ମଧ୍ୟ ଏକଦମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ ରୂପ ଅେଟ, ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟେର ଆସି ବସନ୍ତି । ସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ
ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି େତେବ େସମାେନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିପାରିେବ ? େକବଳ ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ
ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ । େକୗଣସି ବି ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଜାଣିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ତୁେମ ହିଁ ଜାଣିଛ କିପରି ଏେତ

େଛାଟ ଆତ୍ମା ସାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି । ସତସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । ଇଏ (ବ୍ରହ୍ମାବାବା) ମଧ୍ୟ ବହୁତ
ଗୁରୁ କରିଥିେଲ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ଏମାେନ ସବୁ େହେଲ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଗୁରୁ । ଜ୍ଞାନମାର୍ଗେର େକବଳ ଜେଣ ଗୁରୁ ।
ଦ୍ ◌ିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା(େଦବତା)ଙ୍କ ଆଗେର ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାେନ (ବିକାରୀ ରାଜା) ମଥା ନୁଆଁଇ ଥାଆନ୍ତି, ନମସ୍କାର
କରନ୍ତି କାରଣ େସମାେନ ପବିତ୍ର । େସହି ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି େହାଇଛି । ପତିତମାେନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗେର
ମଥା ନୁଆଁଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଏକଥା ଜଣା ଅଛି େଯ ଏମାେନ କିଏ ? ଆେମ ଏମାନଙ୍କ ପାଖେର ମଥା କାହିଁକି ନୁଆଉଁଛୁ ?
େସାମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିେଲ, ଏେବ ପୂଜା ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରିେବ ? ବିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି
େହବ । ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା । ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦିେର କ’ଣ ଏସବୁ କଥା ଅଛି । େତେବ ଯିଏ ନିେଜ ମାଲିକ, ସିଏ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ
ଏେବ ଜାଣୁଛ କିପରି ଏେତ େଛାଟ ଆତ୍ମାେର ସବୁ ଅଭିନୟ ଭରି େହାଇ ରହିଛି । େତେବ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ
ଅବିନାଶୀ ଅେଟ । ଏହା େକେତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା । ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଖଳ ଅେଟ । କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ତାହା ହିଁ େହଉଛି — ଡ୍ରାମାେର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ େହବ । ଏଥିେର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ ।
ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏେବ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ େହବ େଯ କିଛି ବି େହାଇଯାଉ — େକେବ ବି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଅମୁକ
ମୃତୁବରଣ କଲା େତେବ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଲା, ଏଥିେର କାନ୍ଦିବା କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ ? ଆଉ ତ େଫରି ଆସିେବ
ନାହିଁ । ଯଦି ଲୁହ ଆସିଲା େତେବ େଫଲ୍, େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆେମ େକେବ ବି କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ । ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର
ବ୍ରହ୍ମେର ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର, ସିଏ ମିଳିଗେଲ ତ ବାକି କ’ଣ ଦରକାର । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ମଁୁ େକବଳ
କଳ୍ପେର ଥେର ମାତ୍ର ଆେସ — ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ । ଏଥିେର ଲେଢଇ ଆଦିର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଗୀତାେର
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, େକବଳ ପାଣ୍ଡବମାେନ ରହିେଲ । େସମାେନ କୁକୁରକୁ ସାଥିେର େନଇ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗେଲ ଏବଂ
େଦହତ୍ୟାଗ କରିେଲ । ବିଜୟୀ େହେଲ ଏବଂ ମରିଗେଲ । ଏ କଥା ତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ । ଏହା ସବୁ େହଲା ମନଗଢା କଥା । ଏହାକୁ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର । ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ ନା । ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ବହୁତ କଡା ।
େବୖରାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମିଠା । େଯେତେବେଳ ଜ୍ଞାନ ମିେଳ େସେତେବେଳ ଭକ୍ତିରୁ େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ
ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାଯୁଗ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଯାଏ । େସଠାେର ଜ୍ଞାନର େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରେହ ନାହିଁ । ପୁଣି େଯେତେବେଳ ତୁେମ
ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଅ େସେତେବେଳ ସିଡି ଓହ୍ଲାଇଥାଅ । ଏେବ େଶଷ ସମୟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ତୁମ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର । ତୁେମ ଏେବ ଶୁଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛ ପୁଣି େଦବତା େହବ । ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ ଏହି କଥାରୁ କ’ଣ ଜାଣିେବ । ଯଦିଓ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସଥିେର ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ଅଛନ୍ତି ନା
ଶିବବାବା ଅଛନ୍ତି । େକବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କହିେଦଉଛନ୍ତି େଦବତା-କ୍ଷତ୍ରିୟ-େବୖଶ୍ୟ-ଶୁଦ୍ର । ବାସ୍ ଶୁଦ୍ରରୁ େଦବତା କିପରି କିଏ
କରାଇଥାଆନ୍ତି, ଏସବୁ କିଛି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ େଦବୀ-େଦବତାମାେନ େକେତ ସାହୁକାର ଥିଲ ପୁଣି େସହି ସମ୍ପତ୍ତି
କୁଆେଡ ଗଲା । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଥା ନୁଆଁଇ ନୁଆଁଇ କପାଳ ଘସି-ଘସି ପଇସା ସବୁ ହରାଇ େଦଇଛ । ଏହାକାଲିର କଥା ଅେଟ ନା ।
ତୁମକୁ ଏହିଭଳି େଦବୀ-େଦବତା କରି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ତୁେମ କ’ଣ େହଇଯାଇଛ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ ◌ାରା ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ । ଏକାନ୍ତେର ବସି ସଚ୍ଚା-ସଚ୍ଚା ପ୍େରମିକା େହାଇ
ନିଜର ପ୍େରମିକଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ।
(୨) ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ େହବ େଯ ମଁୁ େକେବେହେଲ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ । ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇବି ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ
େଯାଗ୍ୟ େସବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତ,ି ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟେର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି େସହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବି । ନିଜର ଚାଲି-ଚଳଣିର
େରକର୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବି ।
ବରଦାନ:ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ପାସ୍ ◌ିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
ହୁଅ ।
େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିବା
କାରଣରୁ େସମାେନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିେର ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ େହାଇ
ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇଯାଆନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍େରଣୀେର ଆସିଯାଆନ୍ତି । େତଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରହୁ େଯ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର କରିବାକୁ େହବ ।
ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଉପକାରର ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭକାମନା ରଖ େତେବ ଆେପ ଆେପ ଆଶୀର୍ବାଦ
ପ୍ରାପ୍ତ େହବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

