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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଅନ୍ତର ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣ । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ
ସହିତ େଖଳିପାରିେବ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ସତ୍ ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କେର, କୁସଂଗ ବୁଡାଇଦିଏ — ଏହାର ଭାବାର୍ଥ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ତୁେମମାେନ ଏେବ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଲଗାଉଛ େତଣୁ ପାରି
େହାଇଯାଉଛ । ପୁଣି େଯେବ ଧୀେର ଧୀେର କୁସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ େଦହର ସଙ୍ଗେର ଆସୁଛ େସେତେବେଳ ତଳକୁ ଖସୁଛ
କାରଣ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି, େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି— ସତ୍ ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କେର ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ବୁଡାଇମାେର ।
େତଣୁ ତୁେମ େଦହ ସହିତ େଦହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ
େତେବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ଳାସ େହାଇଗଲା । ଏହା ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲାସ । େଗାଟିଏ େହଲା େଯାଗର ଯାତ୍ରା, ଯାହା
ଦ୍ ◌ାରା ପାପର ବିନାଶ େହଉଛି, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହାଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି େହଲା ଜ୍ଞାନର କ୍ଲାସ । ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ
େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କର େସଣ୍ଟର ଏବଂ ମଧୁବନ ଭିତେର ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି । ଏଠାେର ତ ବାବା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାେନ
ବସିଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ବାବା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ େମଳା । କିନ୍ତୁ ତୁମ େସଣ୍ଟରମାନଙ୍କେର ପରସ୍ପର େକବଳ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତେର ହିଁ ମିଳନ େହାଇଥାଏ । େସଥିପାଇଁ ତୁେମ ସମସ୍େତ ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛ । ଯଦିଓ ତୁେମମାେନ
ସବୁେବେଳ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛ କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ତୁେମ ସମ୍ମୁଖେର ବାବାଙ୍କୁ େଦଖୁଛ—ତୁମ ସହିତ ବସିବି, ତୁମ ସହିତ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ.ି .... । ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବାବା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟେର ଅନ୍ତର ରହିଛି । େତେବ ବିଚାର କର,
ଏଠାର ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଟ କ’ଣ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ରଥର ପାର୍ଟ କ’ଣ ? କ’ଣ ବାବା ଏହି ରଥ ଦ୍ ◌ାରା େଖଳିପାରିେବ ? ହଁ,
େଖଳିପାରିେବ । େଯେବକି କହୁଛନ୍ତ,ି ତୁମ ସହିତ ବସିବି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି.... କିନ୍ତୁ ନିେଜ ତ ଖାଉ ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ସହିତ େଖଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏକଥା ତ ବାବା ନିେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଉଭୟ େଖଳୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ବାବା ତୁମ ସହିତ ହିଁ ସବୁକିଛି
କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ େହଉଛନ୍ତି ପରମ ଶିକ୍ଷକ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ େହଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା । ଅନ୍ତର୍ଗୃହ େଖଳ
ରହିଛି ନା । ଏେବ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର େଖଳ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି । ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ େଖଳ େହଲା ପଶା େଖଳ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା
ମହାଭାରତେର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜୁଆ େଖଳ େବାଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଜୁଆ େଖଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି
କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ କଥା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପୁସ୍ତକରୁ ବାହାରିଛି ।
ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ଏହି ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା । ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ନାହଁାନ୍ତି
କିମ୍ବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉ ନାହଁାନ୍ତି । ଯଦିଓ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପ୍ରାପ୍ତି େହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ । ଏଠାେର ତୁମମାନଙ୍କୁ
ବାବା ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ େହଉଛି ସୁଖର ମାର୍ଗ । ତୁେମମାେନ
ଜାଣିଛ ଆେମ ଏେବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛୁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟ େକବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଉଥିେଲ । େକବଳ
ଜଣଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରି ପୂଜା େହଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍େତା-ରେଜା-ତେମା େହଉଛି । ସବୁଠାରୁ
ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସତ୍େତାଗୁଣୀ ଭକ୍ତି େହଲା ଶିବବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି । ଶିବବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖଧାମକୁ େନଇ ଯାଉଛନ୍ତି
। ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ େସବା କରୁଛନ୍ତ,ି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍େତ ଡାକୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି
ମାଟି-େଗାଡି ପଥରେର ଅଛନ୍ତି େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି େତେବ ଏହା ଗ୍ଲାନି େହଲା ନା । ତୁମମାନଙ୍କୁ େବହଦ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା
ରାଜତ୍ ର ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଭକ୍ତି ଅଲଗା । ରାମରାଜ୍ୟ କିପରି ଚାଲୁଛି ଏବଂ
ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚାଲୁଛି— ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାେର ଜାଣୁଛ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛପାଉଛ
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦରକାର ନା । ତୁମର େହଉଛି ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା । ତୁେମମାେନ େସବା କରିବା
ଦରକାର । େସବା ତ ବହୁତ ଅଛି । ଏହି ବ୍ୟାଜ ମଧ୍ୟ େସବା ପାଇଁ େକେତ ଭଲ । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ର େହଲା ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ । ଏସବୁ
େହଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା, ଏଥିେର ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । େଯାଗର ଯାତ୍ରା ତ ଅଲଗା । ଏହାକୁ ଅଜପାଜପ କୁହାଯାଏ ।
ବାସ୍ତବେର ଏଠାେର କିଛି ଜପ ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମୁହଁେର ଶିବ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ । େକବଳ
ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ତୁେମ ତ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା େହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା । ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ।
ସିଏ ହିଁ ସମ୍ମୁଖେର ଆସି କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ େହଉଛି ପତିତ-ପାବନ, ମଁୁ ହିଁ ପ୍ରତିକଳ୍ପେର ଥେର ମାତ୍ର ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି ।
େଦହ ସହିତ େଦହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କର, େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ ।

େମାର କାମ େହଲା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା । ଏହା ହିଁ େହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର େଯାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ । ସଙ୍ଗ
କେଲ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ । ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କେର କୁସଙ୍ଗ ବୁଡାଇମାେର.... ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ
ଲଗାଇେଲ ତୁେମମାେନ ପାରି େହାଇଯାଉଛ । ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ େହାଇଯାଉଛି । େସଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ
ଉଦ୍ଧାର କେର.... ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏେବ ଆମର ଆତ୍ମା ପତିତ େହାଇଯାଇଛି
ତାହା ପୁଣି ପାବନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଲଗାଇେଲ ହିଁ ପବିତ୍ର େହବ । ଆତ୍ମାକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ
ପଡିଥାଏ । େଯେତେବେଳ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହବ େସେତେବେଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ, କଞ୍ଚନ କାୟା େହବ । ଏହା େହଉଛି
େଯାଗର ଯାତ୍ରା । େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଥାଏ, ଆତ୍ମାର ମଇଳା ସଫା େହାଇଯାଏ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ
ନୂଆ ଦୁନିଆେର ଆେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ୧୬ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲୁ । ଏେବ କିଛି କଳା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ହିଁ
କୁହାଯାଉଛି ରାହୁର ଗ୍ରହଣ । ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ, ବିେଶଷ କରି ଭାରତ ଉପେର ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି । ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଳା, ଏଠାେର
ଯାହା କିଛି ବି ତୁେମ ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା େଦଖୁଛ ସବୁ କିଛି କଳା । େଯପରି ରାଜା େସହିପରି ପ୍ରଜା । ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରର ଅର୍ଥକୁ
ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର େକେତ ନାମ ରଖିେଦଇଛନ୍ତି । ବାବା ଆସି ଏସବୁର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
ତୁେମମାେନ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଥିଲ ଏେବ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ େହାଇଯାଇଛ । ଏେବ ଜ୍ଞାନର ଚିତାେର ବସି
ପୁଣି ସୁନ୍ଦର େହାଇଯାଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଆଧାରେର ପବିତ୍ର େହାଇଯାଉଛ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ
େହଉଛ । ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଉଛୁ ।
ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ଏେବ ବୁଝିଯାଇଛୁ େଯ ଆେମ େହଉଛୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ େଦଖିବା
ପାଇଁ ଅର୍ନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ । ଏସବୁ େହଲା ବୁଝିବାର କଥା । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରିବାକୁ େହବ । ମଁୁ ଆତ୍ମା, ଏହା େହଉଛି େମାର
ଶରୀର । ମଁୁ ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର େନଇ ଏଠାେର ଅଭିନୟ କରୁଛି । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଏଠାକୁ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ
ଆେମମାେନ ଆସୁଛୁ । ଆତ୍ମା ତ ସମସ୍େତ କିନ୍ତୁ େକଉଁ ଆତ୍ମାେର େକେତ ଅଭିନୟ ତ େକଉଁ ଆତ୍ମାେର ଆଉ େକେତ ଅଭିନୟ ଭରି
େହାଇ ରହିଛି । ଏହା େହଉଛି ବହୁତ ବିଶାଳ ନାଟକ । ଏଠାେର କ୍ରମାନୁସାେର େକଉଁ ଆତ୍ମା େକେତେବେଳ ଆସୁଛନ୍ତ,ି କିପରି ଅଭିନୟ
କରୁଛନ୍ତ—
ି ଏକଥା େକବଳ ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ େଦବୀ େଦବତାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ତୁମମାନଙ୍କଠାେର ଏହି ଜ୍ଞାନ େକବଳ ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ରହିଛି । ପେର ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ମେନ ରହିବ ନାହିଁ ।
ବାବା ନିେଜ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ପ୍ରାୟ େଲାପ ପାଇଯିବ । କାହାକୁ େହେଲ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ େଯ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର
ସ୍ଥାପନା କିପରି େହାଇଥିଲା । େଦବୀେଦବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିପରି େହାଇଥିଲା,
େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏକଥା େକବଳ ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ େତଣୁ ତୁେମମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରୁଛ ।
େଯେତେବେଳ ବହୁତ େହାଇଯିେବ େସେତେବେଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଲାଉଡ ସ୍ପିକର (ଧ୍ ନି ବର୍ଦ୍ଧକ ଯନ୍ତ୍ର) ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହାର େକୗଣସି ଉପାୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ବାହାରିବ । ବହୁତ ବଡ ହଲର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡିବ । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାବା େଯପରି
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିେଲ ତାହା ପୁଣି ବି କରିେବ । ଏକଥା ତୁେମମାେନ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିପାରୁଥିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି େହବାେର
ଲାଗିବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ବିବାହ ପାଇଁ େଯଉଁ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ବିବାହ
ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା । ଯଦି େକହି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର େହାଇଥିେବ େତେବ େସମାେନ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିେବ ।
େଯଉଁମାେନ ଏହି କୂଳର େହାଇନଥିେବ େସମାେନ ବିଘ୍ନ ପକାଇେବ । େଯଉଁମାେନ ଏହି କୂଳର େହାଇଥିେବ େସମାେନ ମାନିଯିେବ େଯ
ଏମାେନ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ,ି େଯଉଁମାେନ ଏହି ଧର୍ମର େହାଇନଥିେବ େସମାେନ ଲେଢଇ କରିେବ । କହିେବ ଏହା ତ ପ୍ରଥା ରୂପେର ଚାଲି
ଆସୁଛି । ଏେବ େହଉଛି ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ, ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ । ତୁେମମାେନ ପବିତ୍ର ଉପେର ବିେଶଷ
ଗୁରୁତ୍ େଦଉଛ । େସଥିପାଇଁ େକେତ ବିଘ୍ନ ପଡୁଛି । ଗୁରୁ ଆଗାଖଁାଙ୍କର େକେତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ତୁେମମାେନ, ଜାଣିଛ େପାପ କ’ଣ
କରୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ, େକାଟି େକାଟି ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି । ବିବାହ ବହୁତ େହଉଛି । େପାପ ଆସି େସମାନଙ୍କର ବିବାହ
କରାଇଥା’ନ୍ତି େତଣୁ ଏହାକୁ େସମାେନ ସମ୍ମାନ ମେନ କରନ୍ତି । ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବେର ଡାକୁଛନ୍ତି । ଏେବ ତ
େସମାେନ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅେଟ । ଏହି ଅଧ୍ୟାେଦଶ ଜାରି କରିବା େକୗଣସି
ମାଉସୀଘର କଥା ନୁେହଁ । ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଇବାର ଉପାୟ ବହୁତ ଭଲ ଜଣାଥିବା ଦରକାର । ଆଗକୁ ଧୀେର ଧୀେର ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିେବ ।
େଯଉଁମାେନ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର େସମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ । େସମାେନ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିପାରିେବ େଯ ବାସ୍ତବେର ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ
େଦବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ । େଯପରି ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଜାଣିଲ େସହିପରି ଅନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ
ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ବୃଦ୍ଧି େହବାେର ଲାଗିବ । ଏଥିେର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି େଯ ଏହାର କଲମୀ ଲାଗିବ । ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ
ଆଧାରେର େଦବତା େହଉଛ । େସମାେନ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ରହୁଥିେଲ । ଏକଥା କ’ଣ ତୁେମ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲ େଯ ବାବା ସଂଗମଯୁଗେର
ଆସି ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିେବ । କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ
ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ । ଆେମ ସମସ୍େତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହଉଛୁ । ଏେବ େଯେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ େସେତ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
େହବ ।

ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାର । ସ୍କୁଲେର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାେନ େଯଉଁ ବିଷୟେର ଦୁର୍ବଳଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ଜାଣିଥା’ନ୍ତି େଯ
ଆେମ ଏହି ବିଷୟେର େଫଲ୍ େହାଇଯିବୁ । େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଅେଟ । ସ୍କୁଲ ଅେଟ । ଗୀତା ପାଠଶାଳା ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅେଟ
। କିନ୍ତୁ ତା’ର ନାମ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଇଛି । ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ ସତ୍ୟଗୀତା, ମିଥ୍ୟାଗୀତା େଲଖୁଛ େତେବ
େସମାେନ ବିଗିଡିଯାଉଛନ୍ତି । ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନିଶ୍ଚିତ େହବ, ଏଥିେର ଡରିବାର େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ତ ଏସବୁ େଫଶନ
େହାଇଗଲାଣି, ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦିେର ନିଆଁ ଲଗାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ଯିଏ ଯାହା ଶିଖାଇ େଦେଲ ତାହା ଶିଖିଗେଲ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏେବ ଅଧିକ
ଶିଖିଗେଲଣି । ଧାରଣା େଦବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏଥିେର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି େହଉଛି େତଣୁ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି
ବଢାଇବାେର ଲାଗିଛି । ଏଭଳି ବି ଦିନ ଆସିବ େଯେବକି ବ୍ୟାଙ୍କେର ରଖିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପେର ମଧ୍ୟ ସରକାର କବ୍ଜା କରିେନବ ।
େଯମିତି ଏେବ ମଧ୍ୟ କିଏ େକେତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି େକଉଁଠାେର ଅଧିକ ରଖି େଦଉ
ନାହଁାନ୍ତି ତ! ଏସବୁ କଥାରୁ ଆେମ ସମସ୍େତ ମୁକ୍ତ । ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା େଯାଗର ଯାତ୍ରା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ
କଥାେର େମାର େକୗଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । େମାର କାମ େହଲା େକବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା େଦଖାଇବା, େତେବ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ
ଦୂର େହାଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମର ହିସାବ ଚୁକ୍ତ େହଉଛି । ଯାହା କିଛି ବି େରାଗ ଅଛି ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ
। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କର୍ମର ହିସାବ-କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ଏଥିେର ଡରିବାର ନାହିଁ । ଅସୁସ୍ଥ ସମୟେର ମଧ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ । ତୁେମମାେନ ହସପିଟାଲ (ଡାକ୍ତରଖାନା)କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ
େଯ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମର ପାପ ବିନାଶ େହବ । େକବଳ ଏହି ଜନ୍ମର କଥା ନୁେହଁ । ଭବିଷ୍ୟତ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆେମ
ଗ୍ୟାେରଣ୍ଟି କରୁଛୁ ତୁେମମାେନ େକେବ େରାଗୀ େହବ ନାହିଁ । ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ ତୁମର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ େହବ ।
ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା । େସମାେନ ନିେରାଗୀ ଥିେଲ ଏେବ ବାବା ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ
େଦଉଛନ୍ତି । ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଶବ୍ଦକୁ ତ େକେବ ବି ଭୂଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ପ୍ରତି କଳ୍ପେର ଥେର ମାତ୍ର ତୁେମମାେନ ହିଁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
େହଉଛ । ଏହିଭଳି କଥା ଅନ୍ୟ େକହି କହିପାରିେବ ନାହିଁ । େତେବ ତୁେମମାେନ ଏହିପରି େସବା ବହୁତ କରିପାରିବ । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କଠାରୁ
ତ ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବି ସମୟ େନଇପାରିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାେନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ େସବା କରିପାରିେବ ।
େରାଗୀମାନଙ୍କୁ କୁହ— ଆମର ବହୁତ ବଡ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି । ସିଏ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି । ଆେମ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଛୁ,
ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ ୨୧ ଜନ୍ମ ନିେରାଗୀ େହଉଛୁ । ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ େଯ ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏେତ ମୁଣ୍ଡ
ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ବହୁତ କମ ମନୁଷ୍ୟ ଥିେଲ । େସଠାେର ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଥିଲା ।
ସାରା ଦୁନିଆେର େକବଳ ତୁେମମାେନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ । ତୁେମମାେନ େହଉଛ ପଣ୍ଡା, ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ।
ଏକଥା କାହା ବୁଦ୍ଧିେର େହଲ ମଧ୍ୟ ନଥିବ । ଫୁଡ୍ ମିନିଷ୍ଟର (ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ--େତେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
(ଅନ୍ନଦାତା) ତ େହଉଛନ୍ତି ଶିବବାବା । ଯିଏକି ଏେତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ ର୍ଗେର େକେବ ବି କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଏେବ ତୁେମ ସଂଗମଯୁଗେର ଅଛ । ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି, େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ
କୁହାଯାଉଛି । ବାକି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର େହାଇଯାଇଛି । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିବବାବା ଆସି ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏକଥା େକବଳ
ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ତୁମ ସହିତ ବସିବି, ତୁମ ଠାରୁ ଶୁଣିବ,ି ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି.... ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ େହବ ।
କୁସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡି ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେର ରହିବାକୁ େହବ ।
(୨) କର୍ମର ହିସାବ ଖାତାକୁ େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ କର୍ମେଭାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଚୁକ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ ।
ସଂଗମଯୁଗେର ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବିନ୍ଦୁ ସ୍ ରୂପେର ସ୍ଥିତ େହାଇ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରଖୁଥିବା ବିେଶଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େଯପରି େକୗଣସି ଋତୁର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ େସହି ଅନୁସାେର ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ— ଯଥା ବର୍ଷାରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛତା, େରନ୍େକାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଅ, ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗରମ
େପାଷାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଅ, େସହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ମନ ବୁଦ୍ଧିେର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ କାମନା
ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ବିେଶଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମାୟା କରୁଛି େଯଉଁଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିେଶଷ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ
ଅବଲମ୍ବନ କର । ଏହାର ସହଜ ଉପାୟ େହଲା— ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ ରୂପେର ସ୍ଥିତ େହବା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍େତ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିେଶଷ ଆତ୍ମା େହବା ।
ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍େୟକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମେର ଆଜ୍ଞା ହଁ କରିଥା’ନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

