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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କର୍ମ-ଅକର୍ମ-ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତ,ି େଯେତେବେଳ
ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥାଏ େସେତେବେଳ କର୍ମ ଅକର୍ମ େହାଇଥାଏ, ପତିତ େହବା ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମ େହାଇଥାଏ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଆତ୍ମାେର ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିବାର କାରଣ କ’ଣ ? ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥିବା ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ େହାଇଥିବ ?
ଉତ୍ତର:ଜଙ୍କ ଲାଗିବାର କାରଣ େହଲା — ବିକାର । ପତିତ େହବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍କ
ଲାଗି ରହିଛି େତେବ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିବ । ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ । େଯାଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିେର
ରହିପାରୁ ନଥିେବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ଏହାର ଅର୍ଥ ତ ବୁଝିଗେଲଣି । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିେଲ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉଛି େଯ ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ଏଠାକାର
ବାସିନ୍ଦା ନୁେହଁ । ଆେମ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା । ଘେର ଥିବାେବେଳ େମାର ସ୍ ଧର୍ମ ଥିଲା ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛ,ୁ
କାହିଁକିନା ଶରୀର ସହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଭଲ, ମନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କର୍ମ େହାଇଥାଏ । ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ମନ୍ଦ କର୍ମ ହୁଏ
। ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ବିକର୍ମ େହାଇଯାଉଛି । ଜେଣ େହେଲ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମ
ନେହଉଛି । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମ େହଉ ନାହିଁ କାହିଁକିନା େସମାେନ ପବିତ୍ର
ରହୁଛନ୍ତି । େସମାେନ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର ପବିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଏକଥା ବିଲ୍କୁଲ୍ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି
ମଧ୍ୟ ଆେମ ପତିତ ଅଟୁ । ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି । େସ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁନିଆ
ପତିତ ପୁରୁଣା େହାଇଥିବାରୁ, େସଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଗେଲ ଆଉ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ମେନ
ପକାଇେବ ନାହିଁ । େସହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଲଗା ଅେଟ । ପ୍ରତ୍େୟକ ଜିନିଷ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା େହାଇଥାଏ ନା । ନୂଆ ଦୁନିଆେର ଜେଣ େହେଲ
ପତିତ ରହିେବ ନାହିଁ । ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା େହଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, େସ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ
ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର େହବା ଦରକାର । ପତିତରୁ ପାବନ, ପାବନରୁ ପତିତ, କିପରି େହଉେଛ ଏକଥା ଦୁନିଆେର କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିପାରିବ
ନାହିଁ । କଳ୍ପ-କଳ୍ପ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟବୁଦ୍ଧି େହାଇ ପୁଣି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ମାୟା ଏକଦମ୍ ଗ୍ରାସ କରିେଦଉଛି । ତୁେମ ମହାରଥୀ ଅଟ ନା । ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ
ଡାକିଥା’ନ୍ତି । ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ତୁେମ ହିଁ ପ୍ରଥେମ ପବିତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ଏେବ ତ ଏହା େହଉଛି ପତିତ
ଦୁନିଆ । ପବିତ୍ର ଦୁନିଆେର ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥିେଲ । ତୁେମ ଭାରତବାସୀ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର ଡବଲ୍ ମୁକୁଟଧାରୀ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲ । ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ତ ଏହିପରି ବୁଝାଇବାକୁ େହବ ନା । ଏହି ନିଶାେର ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ । ଭଗବାନୁବାଚ
— କାମାଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ଶ୍ୟାମଳ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନୀ ଦ୍ ◌ାରା େଗାରା େହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େସ ତ
କାମାଗ୍ନିେର ଜଳିପାରିେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ନିେଜ କାମାଗ୍ନିେର ଝାସ େଦଉଛନ୍ତି ।
ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାଲି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ମାୟା ବଡ ଜବରଦସ୍ତ ଅେଟ । େସ କଥା ଆଉ ପଚାରିବାର ନାହିଁ ।
େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େସମାେନ ନିେଜ ହିଁ କାମାଗ୍ନିେର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି — ଏହା
କ’ଣ େହଲା ? ବକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ଚାଲିଛି ନା । ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦଖିେଲ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା ପୁଣି ମଁୁହ କଳା କରିେଦେଲ । ମାୟା ବହୁତ ଧୃତ ଅେଟ ।
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପେର ପତିତ େହଉଥିବାରୁ ଶେହଗୁଣା ଦଣ୍ଡ େଭାଗିବାକୁ ପଡୁଛି । େସମାେନ ତ େଯପରି ଶୂଦ୍ର ସମାନ ପତିତ
େହାଇଗେଲ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି — ଅମୃତ ପିଇ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିେଲ । ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହଉଛନ୍ତି
। ତାଳି ଦୁଇ ହାତେର ବାଜିଥାଏ । େଗାଟିଏ ହାତେର ତ ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ । ଉଭୟ ଖରାପ େହାଇଯାନ୍ତି । ପୁଣି େକହି ତ ସମାଚାର
େଦଉଛନ୍ତ,ି େକହି ପୁଣି ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ସମାଚାର ହିଁ େଦଉନାହାନ୍ତି । ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେର ନାମ ବଦନାମ େହାଇଯିବ ।
ଯୁଦ୍ଧେର େକହି ହାରିେଲ ହା ହାକାର େହାଇଯାଏ । ଆେର ଏେତ ବଡ ପହିଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇେଦେଲ । ଏହିପରି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା
ହୁଏ । ମାୟା ଚାପୁଡା ମାରୁଛ,ି ବହୁତ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନା ।
ଏେବ ତୁେମମାେନ ବୁଝାଉଛ େଯ େଯଉଁମାେନ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େଗାରା ଥିେଲ, େସହିମାେନ ହିଁ କାମଚିତାେର ବସି କଳା ତେମାପ୍ରଧାନ
େହାଇଛନ୍ତି । ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିେଦଇଛନ୍ତି । ବହୁତଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ କଳା କରିେଦଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଥା
ବୁଝାଯାଉଛି । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଳା ଚିତ୍ର ରହିଛି, େସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର — ରାମଙ୍କୁ କଳା କାହିଁକି
କରିଛନ୍ତି ? କହିେବ ଏହା ତ’ ଈଶ୍ ରଙ୍କ ଭାବୀ । ଏହିପରି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । କାହିଁକି େହଉଛି, କ’ଣ େହଉଛି — ଏକଥା କିଛି େହେଲ
ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାମଚିତା ଉପେର ବସିବା ଦ୍ ◌ାରା ପତିତ ଦୁଃଖୀ େହାଇଗଲ ପାଇ ପଇସାର ବି ମୂଲ୍ୟ
ରହିଲା ନାହିଁ । ତାହା େହଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ । ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ । େତଣୁ ଏହିପରି ଭାବେର ବୁଝାଇବା ଦରକାର । ଏମାେନ

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଏମାେନ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି େବୖଶ୍ୟବଂଶୀ େହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ବାମମାର୍ଗେର ଯିବା ଦ୍ ◌ାରା େସମାନଙ୍କୁ େଦବତା
େବାଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପେର େଦବତାମାନଙ୍କ କୂଳ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । େପାଷାକ େଦବତାମାନଙ୍କ ପରି
ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚଳଣି ବହୁତ ଖରାପ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବାବା େଯଉଁ କଥା ଉପେର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତ,ି େସଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ େଦବା
ଦରକାର । ମନ୍ଦିରେର ବହୁତ େସବା େହାଇପାରିବ । ଶ୍ରୀନାଥଦ୍ ◌ାରେର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରିବ । ପଚାରିବା ଦରକାର େଯ ଏହାଙ୍କୁ
କଳା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ? ଏକଥା ବୁଝାଇବା ତ’ ବହୁତ ଭଲ । ତାହା େହଲା ସ୍ ର୍ଣ୍ଣିମଯୁଗ, ଏହା େଲୗହଯୁଗ । ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ନା ।
ଏେବ ତୁମର ଜଙ୍କ୍ ସଫା େହଉଛି । େଯଉଁମାେନ ମେନ ପକାଉ ନାହଁାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଫା େହଉନାହିଁ । ବହୁତ ଜଙ୍କ୍
ଲାଗିଥିେଲ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ । ବିକାର ଦ୍ ◌ାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗୁଛି । ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ପତିତ
େହାଇଛନ୍ତି । ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ — େମାର ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ େହଉ ନାହିଁ ତ ? ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ୍କ୍ଲାସ୍
ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ େଫଲ୍ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି ପବିତ୍ରତା । ଆରମ୍ଭରୁ େନଇ ଏହା
ଉପେର ହିଁ ଝଗଡା େହଉଛି । ବାବା ହିଁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି — ସମସ୍େତ କହୁଥିେଲ ଆେମ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ।
ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖେର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ରହିଛି । ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ ◌ାରା ତ େକହି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
ପବିତ୍ର େହାଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ଏଠାେର ପବିତ୍ର େହାଇ ପୁଣି କୁଆେଡ ଯିେବ ? େଲାେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅମୁକ େମାକ୍ଷ
ପାଇଗଲା । ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ଜଣା, ଯଦି େମାକ୍ଷକୁ ପାଇେଲ େତେବ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଏଠାେର
ଜ୍େୟାତି ଜଳାଉଛନ୍ତି େଯପରି ତାଙ୍କୁ େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ନେହଉ । ଅନ୍ଧାରେର ଧକ୍କା ନଖାଆନ୍ତୁ । ଆତ୍ମା ତ’ େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି
ଆଉ େଗାଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କେର, େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡର କଥା ଅେଟ । ଅନ୍ଧକାର ପୁଣି କୁଆଡୁ ଆସିଲା ? ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ
େହାଇଆସୁଛ,ି ତୁେମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ, ଏେବ କିଛି େହେଲ କରୁନାହଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଶରୀର ତ ମାଟି େହାଇଗଲା । େସଠାେର ଏପରି ନୀତି
ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ । ରିଦ୍ଧ-ି ସିଦ୍ଧି କଥାେର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ । ଧରିନିଅ କାହାର େଡଣା ଲାଗିଯାଉଛି, ପୁଣି ଉଡିବାେର ଲାଗୁଛନ୍ତି —
କିନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ଫାଇଦା କ’ଣ ମିଳିବ ? ବାବା ତ’ କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । ଏହା େହଉଛି
େଯାଗଅଗ୍ନି, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର େହବ । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ଧନ ମିଳିଥାଏ । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ପବିତ୍ର,
ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ଧନବାନ୍ େହଉଛ । େଯାଗୀ ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘାୟୁ େହାଇଥା’ନ୍ତି । େଭାଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ େହାଇଥାଏ ।
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ େଯାେଗଶ୍ ର କହିଥା’ନ୍ତି । ଈଶ୍ ରଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା େସ କୃଷ୍ଣ େହାଇଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ସ୍ ର୍ଗେର
େଯାେଗଶ୍ ର େବାଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । େସ ତ’ େହେଲ ରାଜକୁମାର । ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେର ଏହିପରି କର୍ମ କରିଛନ୍ତ,ି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଏପରି
େହାଇଛନ୍ତି । କର୍ମ-ଅକର୍ମ-ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଅଧାକଳ୍ପ ରାମରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି ।
ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହବା — ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ ଅେଟ । ସମସ୍େତ େହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନା । ଆତ୍ମାମାେନ ସବୁ େହେଲ ଭାଇ
ଭାଇ । ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇ ପୁଣି ବିକାରୀ କର୍ମ କିପରି କରୁଛନ୍ତି । ଆେମ ବି.େକ. ବିକାରର ଅଧିନ େହାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଏହି
ଯୁକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏେବ ରାବଣରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ େହଉଛି, ତା’ପେର ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର
େହାଇଯିେବ । ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି — ଘେର-ଘେର ଆେଲାକିତ େହାଇଯିବ । ତୁମର ଜ୍େୟାତି ଜାଗ୍ରତ େହାଇ ରହିଛି । ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ
େନତ୍ର ମିଳିଛି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ସମସ୍େତ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିେବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଏେବ ବୁଝୁଛ । ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ
ପିଲାମାନଙ୍କଠାେର କ୍ରମାନ୍ ୟେର ଶକ୍ତି ରହିଛି । କ୍ରମାନ୍ ୟେର େଯାଗଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ େହଉଛି,
କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ଏକଥା ନଥିବ । ତୁେମ େସନା ଅଟ ନା । ଜାଣିଛ େଯ େଯାଗର ବଳ ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ ପବିତ୍ର େହାଇ ରାଜାରାଣୀ େହଉଛୁ
। ପୁଣି ପରଜନ୍ମେର ଜନ୍ମରୁ ମୁଖେର ସୁନା ଚାମଚ ରହିବ । େଗାଲ୍େଡନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଇନ୍ ମାଉଥ୍ େହବ । େକହି ଯଦି ବଡ ପରୀକ୍ଷାେର ପାସ୍
କରନ୍ତି େସ ବଡ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥା’ନ୍ତି । ଫରକ ରହୁଛି ନା, େଯେତ ପାଠପଢ଼ା େସେତ ସୁଖ । ଏଠାେର ତ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହି
ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଲ ମିଳୁଛି । ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଏହିପରି ଭଗବାନ-ଭଗବତୀ କିଏ କରାଇବ । ତୁେମ ଏେବ
ପତିତରୁ ପବିତ୍ର େହଉଛ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସୁଖୀ େହାଇଯିବ । ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ । ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପୁଣି ବିକାରୀ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି
। େଦହ ଅଭିମାନେର ଆସିବା ଦ୍ ◌ାରା ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ େନତ୍ର ବନ୍ଦ େହାଇଯାଉଛି । ମାୟା ବଡ ଜବରଦସ୍ତ ଅେଟ । ବାବା ନିେଜ
କହୁଛନ୍ତି ଏଥିେର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ମଁୁ େକେତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି — ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେର ଆସି । କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ପେର ମଧ୍ୟ
କହିେଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି କ’ଣ େହାଇପାରିବ, େଯ ଶିବବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି — ଆେମ ମାନିବୁ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଚାଲାକି କଥା । ଏହିପରି
ମଧ୍ୟ କହିେଦଉଛନ୍ତି । ରାଜତ୍ତ୍ ସ୍ଥାପନ ତ’ େହାଇଯିବ । କହନ୍ତି ନା ସତ୍ୟର େନୗକା ହଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡିବ ନାହିଁ । େକେତ ବିଘ୍ନ
ପଡୁଛି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) େଯାଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ବିକାରର କଳଙ୍କିକୁ ସଫା କରିବାକୁ େହବ । ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ େଯ େମାର ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ଆଡକୁ

ଯାଉନାହିଁ ତ’ ?
(୨) ନିଶ୍ଚୟବୁଦ୍ଧି େହବା ପେର ପୁଣି େକେବ ବି େକୗଣସି କଥାେର ସଂଶୟ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ବିକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ େଯ
େକୗଣସି କର୍ମ ନିଜର ସ୍ ଧର୍ମେର ସ୍ଥିତ େହାଇ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିେର ରହି କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ ◌ାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହାଇ ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ ।
େଯଉଁମାେନ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ, େସହିମାେନ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା । ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ
ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ େହାଇପାରିେବ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ ର ସର୍ବ
ଆତ୍ମାମାେନ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେବ େଯ ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ମାଷ୍ଟର ଦାତାମାେନ େକଉଁଠି ଅଛନ୍ତି । େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ
ନିକଟେର ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ ଜମା ଥିବ େତେବ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ । େଯପରି ଆଜିକାଲି
େଗାଟିଏ ଷ୍େଟାରରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି େସହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ େହବାକୁ ପଡିବ । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ସହନ
କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ, େତଣୁ ସଫଳତା ମୂରତ େହବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ ଜମା କରିବାକୁ େହବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଈଶ୍ ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡିକ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପାଦ, େତଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାଦ ଉପେର ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା ଅର୍ଥ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟେର ପହଞ୍ଚିବା ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

