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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା ଯାହା କିଛି େଦଖୁଛ— ଏସବୁ ବିନାଶ େହବାକୁ ଯାଉଛି, େସଥିପାଇଁ ଏହାପ୍ରତି େବହଦର େବୖରାଗ୍ୟ
ଭାବନା ରଖ, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁେମମାେନ ଶାନ୍ତିେର ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ, ଏଥିେର େକଉଁ ରହସ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ େହାଇ ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର:େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଶାନ୍ତିେର ବସୁଛ େସେତେବେଳ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମେନପକାଉଛ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ନିରବ ରହିବା
ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିେର ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା । ଏଠାେର ବାବା ତୁମକୁ ସତଗୁରୁ ରୂପେର ନିରବତାେର
ରହିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ନିରବ ରହି ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ଦଗ୍ଧ କରୁଛ । ତୁମ ଭିତେର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି େଯ ଏେବ
ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ଅନ୍ୟ ସତସଙ୍ଗଗୁଡିକେର ଶାନ୍ତିେର ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କ ଭିତେର
ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମିଠା ମିଠା ସିକିଲଧା ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି । ଗୀତାେର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ େଲଖାଯାଇଛି...,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତେର ତାହା େହଉଛି ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାବା େବାଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ
ଆମର େଲୗକିକ ଏବଂ ପାରେଲୗକିକ ଦୁଇଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି । ପାରେଲୗକିକଙ୍କୁ ପରମପିତା କୁହାଯାଏ । େଲୗକିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ପରମପିତା
କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କୁ େକୗଣସି େଲୗକିକ ପିତା ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି । ପାରେଲୗକିକ ପିତା ହିଁ ପାରେଲୗକିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ତୁେମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛ, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ, ନିର୍ବାଣଧାମ ଅଥବା ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ
ମଧ୍ୟ କହୁଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ-ି ପିଲାମାେନ, ଏେବ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ େହବ । େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭ େବାଲି
କୁହାଯାଏ । େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାେର ପ୍ରଥେମ ଶାନ୍ତିେର ବସିବାକୁ େହବ । ସତସଙ୍ଗଗୁଡିକେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥେମ ଶାନ୍ତିେର
ବସିଥା’ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ଏେବ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ
କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି ବି ସମୟେର ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେଦବ େସଥିପାଇଁ ବାବା ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ
ଭଲ ଭାବେର ପଢ଼ିବାକୁ େହବ । ସିଏ ହିଁ େହଉଛନ୍ତି ପରମଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ, ତ ସଦଗତି ଦାତା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ, େତଣୁ ତାଙ୍କ ସାଥିେର ହିଁ େଯାଗ
ଲଗାଇବାକୁ େହବ । ଇଏ ଜେଣ ହିଁ ତିେନାଟି ଯାକ େସବା କରୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି େସବା ଅନ୍ୟ େକହି ବି କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହି ଏକମାତ୍ର
ବାବା ଗହନ ଶାନ୍ତିେର ରହିବାର ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି । େତେବ ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବାକୁ ହିଁ ପରମଶାନ୍ତି େବାଲି କୁହାଯାଏ । ତୁେମ
ଜାଣିଛ ଏେବ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । େତେବ େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାେନ ପବିତ୍ର େହାଇନାହାନ୍ତି, େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଘରକୁ େକହି େଫରି ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ’ ଯିବାକୁ ପଡିବ େସଥିପାଇଁ ପାପ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ େଶଷ ସମୟେର ମିଳୁଛି,
ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଯାଉଛି । େତଣୁ ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହବା ସହିତ ଲାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି କାରଣ ମାୟାଠାରୁ
ହାରିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା ମାୟା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅବେହଳାପଣିଆର ଶିକାର େହବା କାରଣରୁ
ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଉନାହାନ୍ତି । ଏଠାେର ତ’ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନପକାଇବାକୁ େହବ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟ ଏେଣେତେଣ
ବହୁତ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । େତେବ ବାବା ଆସି ଏେତ େତେଣ ଘୂରି
ବୁଲିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ରାତି େବାଲି କୁହାଯାଏ । ରାତିେର ହିଁ ଧକ୍କା ଖାଇଥା’ନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା
ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାଯୁଗ । ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି, ଦ୍ ◌ାପରଯୁଗ- କଳିଯୁଗ । ଏହା ହିଁ େହଉଛି ଡ୍ରାମାର ଅବଧି । ଅଧା ସମୟ
ଦିନ ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ସମୟ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି । ଏହା େହଉଛି େବହଦର କଥା । ଅବିନାଶୀ
ପିତା ଅବିନାଶୀ ସଙ୍ଗମେର ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ େହଉଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି େଯ ଶିବରାତ୍ରି କାହାକୁ
କୁହାଯାଏ ? ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ଜେଣ େହେଲ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରିର ମହତ୍ତ୍ କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏହା େହଉଛି
କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଝି ସମୟ । େଯେତେବେଳ ରାତ୍ରି େଶଷ େହାଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ େସହି ସମୟକୁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ
କୁହାଯାଏ । ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମଝି ସମୟ । ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଙ୍ଗମଯୁଗେର । ଏମିତି ନୁେହଁ
େଯ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆସୁଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାଯୁଗର ସଙ୍ଗମକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମଯୁଗ କହିେଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା
ଭୁଲ୍ ଅେଟ ।
ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନପକାଅ େତେବ ତୁମର ପାପ ବିନାଶ େହାଇଯିବ ଏହାକୁ ହିଁ େଯାଗଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ । ତୁେମ ସମସ୍େତ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା । ତୁେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର େହବାପାଇଁ େଯାଗ ଶିଖାଉଛ । ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ତ’ କାମ ଅଗ୍ନିେର ଜଳିବାର
ରାସ୍ତା େଦଖାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ େସହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ
ରହିଛି । େସମାେନ େହଉଛନ୍ତି େକାଳ ବଂଶାବଳୀ, ତୁେମମାେନ େହଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ । େତଣୁ ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେର

ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ଏମିତି ବି ଯଦି େକହି ଆସୁଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଛି େଯ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମେନପକାଅ େତେବ
ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଯିବ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ । ତା’ ସହିତ େଯେତ େଯେତ ନିେଜ େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇପାରିବ େସେତ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । ବାବା ତ’ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାପାଇଁ ହିଁ
ଆସୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି େସବା କରିବାକୁ େହବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ’ ସମସ୍େତ ପତିତ । ଗୁରୁମାେନ େକେବ ବି କାହାକୁ
ପବିତ୍ର କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ପତିତ-ପାବନ ନାମ େହଉଛି େକବଳ ଶିବବାବାଙ୍କର । ସିଏ ଏହି ଭାରତେର ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି । େଯେତେବେଳ
ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ସମସ୍େତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ େହାଇଯାଉଛନ୍ତ,ି େସେତେବେଳ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି । ବାବା ପ୍ରଥେମ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଅଲଫର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନପକାଅ । ତୁେମ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କହୁଛ ନା । େତେବ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ
ପତିତ-ପାବନ େବାଲି କୁହାଯାଏ । େହ ଭଗବାନ ଅଥବା େହ ବାବା େବାଲି ସମସ୍େତ କହୁଛନ୍ତି ନା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କାହାକୁ
େହେଲ ଜଣାନାହିଁ । ଏେବ ତୁେମ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ଦୁନିଆେର ସମସ୍େତ େହଉଛନ୍ତି ନର୍କବାସୀ ।
କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ନର୍କବାସୀ ନୁହଁ । ହଁ, ଯଦି େକହି ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି େତେବ ସିଏ ଏକଦମ୍ ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍
ନର୍କବାସୀ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । କରିଥିବା େରାଜଗାର ସବୁ ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଉଛି । େତଣୁ ମୂଳକଥା େହଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର େହବା ।
ଏହା େହଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ । ତାହା େହଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଦୁନିଆ, େଯଉଁଠାେର େଦବତାମାେନ ରାଜ୍ୟ କରିଥା’ନ୍ତି । ଏେବ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁକିଛି ଜଣାପଡିଗଲାଣି । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ େଦବତାମାେନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ େନଉଛନ୍ତି । େସଥିେର ମଧ୍ୟ
େଯଉଁମାେନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆତ୍ମା, େସମାେନ ପ୍ରଥେମ ଆସନ୍ତି ଏବଂ େସହିମାେନ ହିଁ ୨୧ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି
। େତେବ ପବିତ୍ରତା-ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ହିଁ େହଉଛି େବହଦର ସମ୍ପତ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଏ । ତ୍େରତାଯୁଗ େହଉଛି
ଆଂଶିକ ସୁଖ କାରଣ େସଠାେର ଦୁଇକଳା କମ୍ େହାଇଯାଉଛି । େତେବ କଳା କମ୍ େହବା ଦ୍ ◌ାରା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ େହାଇଯାଏ ।
ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ କଳା କମିଗେଲ ଆେଲାକ କମିଯାଏ । େଶଷେର େଛାଟ ଗାର ସଦୃଶ ରହିଯାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏନାହିଁ । େସହିଭଳି
ତୁମର ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏନାହିଁ । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଟାେର ଲୁଣର େଯତିକି ପରିମାଣ ।
ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର େମଳା । ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ
େହାଇଥାଏ । େତେବ ପରମାତ୍ମା େକେବ ଆସୁଛନ୍ତି ? େଯେତେବେଳ ଦୁନିଆେର ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ େହାଇଯାଆନ୍ତି
େସେତେବେଳ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ େମଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । େତେବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର େମଳା କାହିଁକି ହୁଏ ?
ଦୁନିଆେର େଯେତ ସବୁ େମଳା େହଉଛି ତାହା ମଇଳା େହବା ପାଇଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ତୁେମ ସୃଷ୍ଟିରୂପି ବଗିଚାର ମାଲିକଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ େହଉଛ । େତେବ କିପରି େହଉଛ ? େଯାଗ ବଳ ଆଧାରେର । ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଏ ନା ।
େଯମିତି ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, େସହିପରି ରାବଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଶକ୍ତିମାନ ନୁେହଁ । ବାବା ନିେଜ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି େଯ ମାୟା ବହୁତ
ବଳବାନ୍, ବହୁତ ଚତୁର । େକେତକ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତ—
ି ବାବା ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ
ଭୁଲାଇେଦଉଛି । େତଣୁ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ େହେଲ ନା । ବାବା ଆସି ମାୟା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା
ହରାଇେଦଉଛି । ଶାସ୍ତ୍ରେର େଦବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତେର ଯୁଦ୍ଧ େହାଇଥିଲା େବାଲି େଦଖାଇଛନ୍ତି ନା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର
ଏଭଳି କିଛି େହଉନାହିଁ । ଯୁଦ୍ଧ ତ’ ବର୍ତ୍ତମାନ େହଉଛି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଉଛ େତଣୁ େଦବତା େହାଇଯାଉଛ । ମାୟା
େଯାଗେର ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ, ପାଠପଢ଼ାେର ନୁେହଁ । େତେବ େଯାଗେର ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡିଥାଏ । ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇେଦଉଛି ନା ।
େଦହ-ଅଭିମାନୀ େହବା ଦ୍ ◌ାରା ମାୟାର ଚାପୁଡା ଲାଗିଯାଉଛି । େଯଉଁମାେନ କାମ ବିକାରେର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ରହିଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ବହୁତ କଡା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହା େହଉଛି ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ । ବାବା ଏଠାେର ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ବୁଝାଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି
ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର େହଉନାହାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ-ି ପିଲାମାେନ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହି,ଁ କଳା ମୁହଁ କରନାହିଁ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ େଲଖୁଛନ୍ତି
ବାବା େମାେତ ମାୟା ହରାଇେଦଲା ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ମୁହଁ କରିେଦଲି । େଗାରା ଏବଂ କଳା ଅକ୍ଷର ରହିଛି ନା । ବିକାରୀମାେନ କଳା (ପତିତ)
ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀମାେନ େଗାରା (ପବିତ୍ର) ଅଟନ୍ତି । ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆେର ଆଉ
େକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଏହି ନାମର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ସିଏ
ସ୍ ର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଥିେଲ ନା । ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପାବନ । େତେବ ପାବନ େହବାେର ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବରେର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
େହଉଛନ୍ତି । ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନଇ େନଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି କଳା େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର
ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଶିବବାବା ତ’ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର
କରୁଛନ୍ତି । ପତିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା, ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର । େସଠାେର ତ ପ୍ରାକୃତିକ େସୗନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ । ତୁେମମାେନ ଏଠାକୁ
ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହବାପାଇଁ ଆସିଛ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି- ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ, ମାତାମାେନ ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ଦ୍ ◌ାର େଖାଲୁଛନ୍ତି
େସଥିପାଇଁ ବନ୍େଦ ମାତରମର ଗାୟନ େହଉଛି । ଯଦି ବନ୍େଦ ମାତରମର ଗାୟନ ଅଛି େତେବ ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଥିେବ ।
େତେବ ବାବା ଏେବ ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଥେମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଛେର ନାରାୟଣ େବାଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାେର (କଳିଯୁଗେର) ପ୍ରଥେମ ମିଷ୍ଟର, ପଛେର ମିେସସ୍ । ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ହିଁ ଏଭଳି ଭାବେର ତିଆରି େହାଇଛି । ରଚୟିତା
ବାବା ପ୍ରଥେମ ନିଜର ପରିଚୟ େଦଉଛନ୍ତି । ଜେଣ େହଉଛନ୍ତି ହଦର େଲୗକିକ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜେଣ େହଉଛନ୍ତି େବହଦର ପାରେଲୗକିକ

ପିତା । ସମସ୍େତ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମେନପକାଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ଏଠାେର ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି
ମିଳୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମେନପକାଉଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତ—
ି ବାବା ଆପଣ େଯେତେବେଳ ଆସିେବ େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ
ସଙ୍ଗଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ େକବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ େଯାଡିବୁ । େତେବ ଏକଥା କିଏ କହୁଛି ? ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା ।
ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା େଯପରି େଯପରି କର୍ମ କରିଥା’ନ୍ତି େସହିପରି େସହିପରି
ଜନ୍ମ େନଇଥା’ନ୍ତି । ସାହୁକାର ଏବଂ ଗରିବ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ନା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ
େହଉଛନ୍ତି । େତେବ ଏମାେନ କ’ଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ’ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େତଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରିବ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଯାହା ସବୁ େଦଖୁଛ, େସଗୁଡିକ ପ୍ରତି େବୖରାଗ୍ୟ ରଖ କାରଣ େସସବୁ ବିନାଶ େହାଇ ଯିବ ।
େଯପରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିେଲ ପୁରୁଣା ପ୍ରତି େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ । େସମିତି ପିଲାମାେନ କହିେବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର
ତିଆରି କରିଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ଆେମ େସଠାକୁ ଯିବୁ । ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ତ’ ଭାଙ୍ଗିଯିବ । ଏସବୁ େହଉଛି େବହଦର କଥା । ପିଲାମାେନ
ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୁରୁଣା ଛି ଛି ଦୁନିଆ ନା ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଏେବ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛ । ତୁେମମାେନ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । ବାସ୍ତବେର ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି
ଚିତ୍ର ତୁମର କୁଳ ଚିହ୍ନ ଅେଟ । ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି କୁଳ େହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ । େସଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି
େଦଖାଇଥା’ନ୍ତି ନା । ଏେବ ରାଜତ୍ତ୍ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । େତଣୁ ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ଶିବବାବା ଆମକୁ
େଦବୀ-େଦବତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ବିନାଶ ତ’ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ଦୁନିଆ
େଯେତେବେଳ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଉଛି େତେବ ବିନାଶ େହବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସହେଯାଗ କରୁଛି । ଏହି ବୁଦ୍ଧି
ବିଜ୍ଞାନର େକେତ କରାମତି େଦଖାଉଛି । ବାସ୍ତବେର େପଟରୁ େକୗଣସି ମୁଶଳ (କ୍େଷପଣାସ୍ତ୍ର) ବାହାରିନଥିଲା । ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସାରା
କୁଳର ବିନାଶ କରୁଛି । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି େଯ ସର୍େବାଚ୍ଚ େହଉଛନ୍ତି ଶିବବାବା । ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର
ଏବଂ େଦବତାମାନଙ୍କର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପୂଜା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମର ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ପବିତ୍ର
କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ’ ପବିତ୍ର ନୁେହଁ, େସଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ପୂଜନ େଯାଗ୍ୟ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ ମହିମାେଯାଗ୍ୟ ଅଟ ।
ପୁଣି େଯେତେବେଳ ତୁେମ େଦବତା େହଉଛ େସେତେବେଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ମିଳୁଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ତୁେମ ମହିମାେଯାଗ୍ୟ ଅଟ । େସଥିପାଇଁ ବନ୍େଦ ମାତରମ୍ ଗାୟନ େହଉଛି ନା । େତେବ ମାତାମାନଙ୍କର େସନା
କ’ଣ କରିଛନ୍ତି ? ମାତାମାେନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତ,ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି ।
ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାେବ ତୁେମମାେନ ହିଁ ବୁଝୁଛ । ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡିକେର ତ’ ବହୁତ କାହାଣୀ େଲଖା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁନିଆେର ତାହା ହିଁ
ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । େକବଳ ତୁେମମାେନ ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହି ଚାଲିଛ । ଯଦି ତୁେମ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ େତେବ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିେବ । ଏେବ ତ’ ତୁେମମାେନ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏମିତି ପଥରବୁଦ୍ଧି
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି, େସମାେନ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି େସସବୁକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ େବାଲି କହିବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । ପଥରବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପାରସବୁଦ୍ଧିର
ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା । ପାରସବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପାରସନାଥ । େନପାଳେର ପାରସନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା । କିନ୍ତୁ ପାରସପୁରୀର
ନାଥ େହଉଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କର ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । େତେବ ମୂଳ କଥା େହଉଛି ରଚୟିତା
ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଋଷି ମୁନିମାେନ ମଧ୍ୟ େନତି େନତି େବାଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା
ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ତିକ େହଉଛ । ମାୟା ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ନାସ୍ତିକ କରିେଦଇଥାଏ । 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 ସ୍ମୃତି ରହୁ େଯ ଆେମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ଆମର କୁଳ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ । େତଣୁ ଆମକୁ ନିେଜ
ପବିତ୍ର େହବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ େହବ । ପତିତ-ପାବନ ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗୀ େହବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) େଯାଗ କରିବାେର େକେବ ଅବେହଳା କରିବାର ନାହିଁ । େଦହ-ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ହିଁ ମାୟା େଯାଗେର ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି । େସଥିପାଇଁ
ପ୍ରଥେମ େଦହ-ଅଭିମାନକୁ ଛାଡିବାକୁ େହବ । େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ପାପ ନାଶ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ମାୟାର ବିକରାଳ ରୂପର େଖଳକୁ ସାକ୍ଷୀ େହାଇ େଦଖୁଥିବା ମାୟାଜିତ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େଯଉଁମାେନ ମାୟାକୁ ସ୍ ◌ାଗତ କରନ୍ତି େସମାେନ ମାୟାର ବିକରାଳ ରୂପକୁ େଦଖି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସାକ୍ଷୀ
େହାଇ େଖଳ େଦଖିବା ଦ୍ ◌ାରା ମଜା ଲାଗିଥାଏ କାରଣ ମାୟାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ସିଂହ ଭଳି େହାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତେର

ସ୍େଲାଗାନ:-

ବିେଲଇ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥାଏ । େକବଳ ତୁେମ ବିଚଳିତ େହାଇ ତାକୁ ବଡ କରିେଦଉଛ- କ’ଣ କରିବ,ି କିପରି େହବ...
କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଦା ମେନରଖ େଯ ଯାହାକିଛି େହଉଛି ତାହା ଭଲ ହିଁ େହଉଛି ଏବଂ ଯାହା େହବାର ଅଛି ତାହା
ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ େହବ । େତଣୁ ସାକ୍ଷୀ େହାଇ ମାୟାର େଖଳକୁ େଦଖିବା ଦ୍ ◌ାରା ମାୟାଜିତ୍ େହାଇଯିବ ।
େଯଉଁମାେନ ସହନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି େସମାେନ କାହାର ସ୍ ଭାବ-ସଂସ୍କାରେର ଜଳନ୍ତି ନାହି,ଁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ େଗାଟିଏ
କାନେର ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନେର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

