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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହା େହଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକ, ଏହି ନାଟକରୁ େକହି ଜେଣ ଆତ୍ମା ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହି,ଁ େମାକ୍ଷ କାହାକୁ
ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପତିତ-ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ େଭାଳାନାଥ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତର:କାହିଁକି ନା ତୁେମ ପିଲାମାେନ ତାଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ େଦଇ ମହଲ େନଇଯାଉଛ, େସଥିପାଇଁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ େଭାଳାନାଥ
କୁହାଯାଉଛି । ତୁେମ କହୁଛ ଶିବବାବା ଆମର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି । େତେବ ସିଏ ଏଭଳି ପୁତ୍ର ଯାହାକି େକେବ କିଛି ନିଅନ୍ତି
ନାହି,ଁ ସର୍ବଦା େଦଉଥା’ନ୍ତି । ଭକ୍ତିେର କହିଥା’ନ୍ତି— ଯିଏ େଯପରି କର୍ମ କରୁଛି ସିଏ େସପରି ଫଳ ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ
ଭକ୍ତିେର ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେର ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିବା ପେର କରିଥା’ନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଫଳ
ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ େଯ
ଆତ୍ମିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜେଯାଗ ଶିଶାଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ େବହଦ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜେଯାଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ େସଥିପାଇଁ
ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର । ଏହା େହଉଛି ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନୁବାଚ
ଶାଳଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ େହବ େସଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ପୂର୍ବରୁ
ତୁେମମାେନ େଦହ-ଅଭିମାନୀ ଥିଲ । ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ ଏବଂ େଦହ-ଅଭିମାନୀର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲଣି । ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ହିଁ
ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେର ଅଭିନୟ କରୁଛି । ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ପଢୁଛି, ଶରୀର ନୁେହଁ । କିନ୍ତୁ େଦହ-ଅଭିମାନ କାରଣରୁ େଲାକମାେନ
ଭାବୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ପଢାଉଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ହିଁ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ େହଉଛି ଶିବ । ଶିବବାବାଙ୍କର ନିଜର
ଶରୀର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାେନ କହିେବ ଏହା େମାର ଶରୀର । େତେବ ଏକଥା କିଏ କହିଲା ? ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଲା— ଏହା େମାର ଶରୀର
। ଦୁନିଆେର େଯେତ ସବୁ ପାଠ ଅଛି େସସବୁ େହଉଛି ଶାରୀରିକ ପାଠ । େସଥିେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ । ବି.ଏ.,
ଏମ୍.ଏ. ଆଦି ଦୁନିଆେର େକେତ ନାମ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିେର େଗାଟିଏ ନାମ ରହିଛି, ପାଠ ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ ପଢାଯାଉଛି । ଏକମାତ୍ର ବାବା
ଆସି ପଢାଉଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଆମକୁ େବହଦର ବାବା ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି େତେବ ତାଙ୍କର ନାମ
କ’ଣ ? ତାଙ୍କର ନାମ େହଉଛି ଶିବ । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ସିଏ ନାମ-ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଶରୀର ଉପେର
ରଖାଯାଏ । କହିବା ଏହା ଅମୁକର ଶରୀର । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଶିବବାବାଙ୍କର େକୗଣସି ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର
ଶରୀର ଉପେର ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ପିତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ େହଉଛି ଶିବ । ସିଏ େଯେତେବେଳ ପାଠ
ପଢାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ ହିଁ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ ତାଙ୍କର ନୁେହଁ ।
ଭଗବାନ େହଉଛନ୍ତି ଜେଣ ୧୦-୧୨ ଜଣ ନୁେହଁ । ସିଏ େହଉଛନ୍ତି ଜେଣ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ୨୪ ଅବତାର େନଉଛନ୍ତି େବାଲି
କହୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ଅେନକ ନାମ ରୂପ ସହିତ େଯାଡି େଦଇଛନ୍ତି, ମଁୁ େକାେଣ ଅନୁେକାେଣ ଅଛି େବାଲି କହୁଛନ୍ତି ।
େଯମତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ନିେଜ ଭ୍ରମିତ େହଉଛନ୍ତି େସହିପରି େମାେତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପେର େଯାଡି େଦଇଛନ୍ତି ।
ଡ୍ରାମାନୁସାେର ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର େଶୖଳୀ େକେତ ଶୀତଳ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ବାସ୍ତବେର ସମସ୍େତ େମାର େକେତ ଅପକାର
କରିଛନ୍ତ,ି େକେତ ଗ୍ଲାନୀ କରିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆେମ ନିଷ୍କାମ େସବା କରୁଛ,ୁ କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମା ବ୍ୟତୀତ େକହି
ନିଷ୍କାମ େସବା କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଯିଏ କିଛି ବି େସବା କରିଥାଏ ତାକୁ ପେର ତା’ର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ । ଏେବ ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳୁଛି ନା
। ଗାୟନ ଅଛି— ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ େଦେବ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର । ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତିେର ତୁେମ ବହୁତ
କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି କରି ଆସିଛ । ଏେବ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଠ । ଏହି ପାଠ ଥେର ମାତ୍ର ପଢାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ
ପଢାଉଛନ୍ତି । ବାବା ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ଥେର ମାତ୍ର ଆସି ତମକୁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ
ତାହା େହଉଛି ଭକ୍ତି । ଅଧାକଳ୍ପ େହବ ତୁେମ ଭକ୍ତି କରିଆସିଛ । ଏେବ େଯଉଁମାେନ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁାନ୍ତି, େସମାନଙ୍କର ସନ୍େଦହ
ରହୁଛି େଯ ଜଣା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଅମୁକର ମୃତ୍ୟୁ େହାଇଗଲା, େରାଗୀ େହାଇଗଲା । କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, ତୁେମ େମାେତ ଆବାହନ କରି ଆସିଛ େଯ ଆପଣ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର
ସଦଗତି କରାନ୍ତୁ । େତଣୁ ମଁୁ ଏେବ ଆସିଛି । ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା । ଭକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ଅଧାକଳ୍ପ ରାତି େହଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା
ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ େହଉଛି । ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ େବହଦ ଅେଟ । ଉଭୟର ସମୟର ଅବଧି ଏକ ସମାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ େଭାଗୀ େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ଦୁନିଆର ବୃଦ୍ଧି େହାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆୟୁଷ କମି କମି ଯାଉଛି । ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ନ େହବା ପାଇଁ

ଅେନକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ— ଏେତ ବଡ ଦୁନିଆେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ କରିବାର
କାର୍ଯ୍ୟ, େକବଳ ବାବାଙ୍କର ଅେଟ । ବାବା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ— ବାବା ଆସି ଅଧର୍ମର
ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କମ କରନ୍ତୁ । ଦୁନିଆ ତ ଏକଥା ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ବାବା େକେତ କମ କରିେଦଉଛନ୍ତି ।
େସଠାେର (ସ୍ ର୍ଗ) ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି । ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଭିନୟ କରିବା
ପାଇଁ କ୍ରମାନୁସାେର ଆସୁଛନ୍ତି । ନାଟକେର ଅଭିେନତାର ଅଭିନୟ େଯେତ ବିଳମ୍ବେର େହବ, ସିଏ େସେତ ବିଳମ୍ବେର ଘରୁ ଆସିବ ।
ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ସବୁ େଶଷ କରି ବିଳମ୍ବେର ଆସିେବ । ଦୁନିଆର ନାଟକେର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିେନତାମାେନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର
କର୍ମଧନ୍ଦା କରିଥା’ନ୍ତି ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାେର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍େଟଜ ଆସନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି େହଉଛି,
ଯାହାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପଛେର େହଉଛି ସିଏ ପଛେର ଆସନ୍ତି । ଆଉ େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଥମରୁ ପାର୍ଟ ବଜାନ୍ତି େସମାେନ ସତ୍ୟଯୁଗ
ଆରମ୍ଭେର ଆସନ୍ତି । େଯଉଁମାନଙ୍କର େଶଷ ସମୟେର ଆସିବାର ଅଛି େସମାେନ ଏେବ ମଧ୍ୟ ଆସିବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । ଶାଖା
ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯନ୍ତ ଆସିବାେର ଲାଗିେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନର କଥା ବୁଝାଯାଉଛି । ତୁେମମାେନ ଅମୃତେବଳାେର େଯାଗେର ବସୁଛ, ତାହା େହଉଛି
ଡ୍ରିଲ୍ । େସହି ସମୟେର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । େଯାଗ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିଦିଅ । ଏଥିେର ହିଁ ସମସ୍େତ
ଦ୍ ନ୍ଦେର ପଡୁଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି େମାର େଯାଗ ଲାଗୁନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଆେର, ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇପାରୁ ନାହଁ! କ’ଣ
ଏହା ଭଲ କଥା! ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ ନାହିଁ େତେବ ପବିତ୍ର କିପରି େହବ ? ବାବା ହିଁ େହଉଛନ୍ତି ପତିତ-ପାବନ । ବାବା ଆସି
ଡ୍ରାମାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଏବଂ ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅେଟ ।
ସାରା ସୃଷ୍ଟିେର େଯେତ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି େସମାେନ ସମସ୍େତ ଅଭିେନତା ଅଟନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିେର େକେତ ସଂଖ୍ୟାେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି,
ତା’ର ହିସାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତ—
ି ବର୍ଷକୁ ଏେତ େକାଟି ଜନ୍ମ େହଉଛନ୍ତି । ପୁଣି ରହିବାକୁ ଏେତ ଜାଗା ହିଁ କାହିଁ! େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ମଁୁ ଆସୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ । େଯେତେବେଳ ସବୁ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, େସେତେବେଳ ଆମର ପରମଧାମ
ଘର ଖାଲି େହାଇଯାଏ । ବାକି େଯଉଁମାେନ ବଳକା ରହି ଯାଇଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିରୂପି ବୃକ୍ଷ େକେବ ବି
ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ । ତାହା ସବୁେବେଳ ଚାଲିଥାଏ । େଶଷେର େଯେତେବେଳ େସଠାେର େକହି ବି ରୁହନ୍ତି ନାହି,ଁ େସେତେବେଳ ପୁଣି ସମସ୍େତ
େଫରିଯାଆନ୍ତି । ନୁଆ ଦୁନିଆେର ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାେର ଥିେଲ, ଏେବ େଦଖ ସଂଖ୍ୟା େକେତ ବଢିଯାଇଛି । ଶରୀର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର
ବଦଳିଯାଉଛି । େସହିଭଳି ଜନ୍ମ େସହିମାେନ ହିଁ େନେବ େଯଉଁମାେନ କଳ୍ପ କଳ୍ପ େନଉଛନ୍ତି । ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଚାଲୁଛି, ତାହା
ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ େକହି ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଏହି େବହଦର
ନାଟକ େକେତ ବିଶାଳ । ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । େବହଦର ବାବା ତ େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର । ବାକି ଅନ୍ୟ
ସମସ୍େତ ତ ଅଳ୍ପଜ୍ଞାନୀ । େସମାେନ େବଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା କରୁଛନ୍ତ,ି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତ େଲଖିପାରିେବ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ େଲଖିବ େତେବ େକେତ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଗୀତା େହାଇଥିବ । ଯଦି ସବୁ ଛପା ଯାଆନ୍ତା େତେବ
ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଗୀତା େହାଇଯିବ େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ— ସାଗରକୁ ଯଦି କାଳି କରିେଦବ.... ପୁଣି ଏହା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି
େଯ—ଚେଢଇମାେନ ସାଗରକୁ ଗ୍ରାସ କରିେଦେଲ.... । ବାସ୍ତବେର ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅେଟ । ତୁେମମାେନ ସାରା
ଜ୍ଞାନର ସାଗରକୁ ଗ୍ରାସ କରିେଦଉଛ । ତୁେମମାେନ ଏେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛ । ତୁମକୁ ଏେବ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି । ଜ୍ଞାନ ଆଧାରେର ତୁେମ
ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯାଇଛ । କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁେମ ଏଠାେର ପାଠ ପଢୁଛ, ଏଥିେର କିଛି କମ୍ େବଶୀ େହବାର ନାହିଁ । ଯିଏ େଯତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ
କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର େସତିକି ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଜମା େହଉଛି । ତୁେମ ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ େଯ ମଁୁ େକେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ଏବଂ
େକଉଁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା େଯାଗ୍ୟ େହାଇଛି । ସ୍କୁଲେର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର ପରୀକ୍ଷାେର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର
ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ-ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟ େହଉଛନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ େଫଲ୍ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି େସହିମାେନ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ େହଉଛନ୍ତି ।
ଦୁନିଆେର େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ରାମକୁ ଧନୁ ତୀର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ? ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସ େଲଖିେଦଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର
ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ େହଉଛି ମାରପିଟର ସମୟ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଯିଏ େଯପରି କର୍ମ କରିେବ ସିଏ େସପରି ଫଳ ପାଇେବ । େଯପରି େକହି
ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି େତେବ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମେର ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଡ େହବ ଏବଂ ସିଏ ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟବାନ୍ େହେବ । େକହି ଯଦି
ଧର୍ମଶାଳା ବା ସ୍କୁଲ୍ େଖାଲୁଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପର ସୁଖ ମିଳିବ । ଏଠାେର ପିଲାମାେନ େଯେତେବେଳ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା
େସମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି— ତୁମର େକେତାଟି ସନ୍ତାନ ? େତେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ୩ଟି େଲୗକିକ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜେଣ ଶିବବାବା କାହିଁକି
ନା ସିଏ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ େନଉଛନ୍ତି । ତା’ର ହିସାବ ଅଛି । େତେବ ସିଏ ତ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହି,ଁ ସିଏ ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ
ତୁେମ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ େଦଇ ମହଲ େନଇଯାଉଛ । େସଥିପାଇଁ ସିଏ େଭାଳାନାଥ ଅଟନ୍ତ,ି ପତିତ-ପାବନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି । ଏେବ
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଏେତ ସବୁ େଯଉଁ ଭକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ମଁୁ େସଗୁଡିକର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି । ଭକ୍ତିର ଫଳ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
େହାଇଥାଏ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ସୁଖକୁ କାକ ବିଷ୍ଠା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଘର ଦ୍ ◌ାର ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲକୁ
ଚାଲିଯା’ନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ସୁଖ ଦରକାର ନାହି,ଁ ଯାହାକି ପୁଣି ନର୍କକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ଆମକୁ େମାକ୍ଷ ଦରକାର ।
କିନ୍ତୁ ଏହା ମେନ ରଖ — ଏହା େହଉଛି େବହଦର ନାଟକ । ଏହି ନାଟକରୁ େଗାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ େହାଇପାରିବ ନାହି,ଁ ଏହା ପୂର୍ବ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ । େସଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତ—
ି ବନି ବନାଇ ବନ ରହି.... କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ତୁେମ
ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିଛ ତାହା ପୁଣି େହବ । ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତୁେମ ହିଁ ଲଗାଉଛ । ଏହା େକେବ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ । ପୂର୍ବ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ । େତେବ ଏଥିରୁ ତୁେମ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ କିପରି ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ? ତୁେମ ଚାହିଁେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରିବ ନାହିଁ ।
େମାକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଜ୍େୟାତିେର ସମାହିତ େହାଇଯିବା, ବ୍ରହ୍ମେର ଲୀନ େହବା— ଏହା େଗାଟିଏ କଥା । ଦୁନିଆେର ଅେନକ ମତ
ରହିଛି, ଅେନକ ଧର୍ମ ରହିଛି । ପୁଣି କହିେଦଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗତି-ମତ ତୁେମ ହିଁ ଜାଣ । ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ସଦଗତି ମିଳୁଛି । ତାହା
ମଧ୍ୟ ତୁେମ ହିଁ ଜାଣୁଛୁ । ତୁେମ କହୁଛ— ଆପଣ େଯେତେବେଳ ଆସିେବ େସେତେବେଳ ଆେମ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର
େହବୁ । ପାଠପଢି ସଦଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ । ପୁଣି େଯେତେବେଳ ସଦଗତି େହାଇଯାଉଛି ତା’ପେର ଆଉ େକହି ଡାକୁ ନାହଁାନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ଦୁଃଖର ପାହାଡ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛି । ରକ୍ତର େଖଳ ବି େଦଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ େଗାବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ
ଆଙ୍ଗୁଳିେର ଉଠାଇବାର େଦଖାଉଛନ୍ତି । େତେବ ତୁେମ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଛ । ତୁେମ ଅଳ୍ପ େକେତକ ସନ୍ତାନମାେନ ହିଁ ଏହି
ଦୁଃଖର ପାହାଡ ହଟାଉଛ । ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସହନ କରୁଛ ।
ତୁମକୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ େଦବାକୁ େହବ । କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦାସ ଚନ୍ଦନ ଘିେସ େତେବ ରାଜତ୍ ର ତିଳକ ତ ତୁମକୁ
ନିଜ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାେର ମିଳୁଛି । ତୁେମ ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ । ଏହି ରାଜେଯାଗର ପାଠ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ରାଜତ୍
ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ଘେର ବସିଛ, ଏହା େକୗଣସି ରାଜ ଦରବାର ନୁେହଁ । ରାଜ
ଦରବାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ େଯଉଁଠାେର ରାଜା-ମହାରାଜାମାେନ ବସନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ପାଠଶାଳା । େକୗଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଠାକୁ
ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ େନଇ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଏସବୁ କଥା ଆଗରୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି । େସମାେନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପତିତ, ଖରାପ
କରିେଦେବ, େସଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପବିତ୍ର େହେବ େତେବ ଯାଇ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ଏେବ କାହାକୁ
କାହାକୁ ଅନୁମତି େଦବାକୁ ପଡୁଛି । ଯଦି ଏଠାରୁ ଯାଇ ପତିତ େହାଇଯିେବ େତେବ ତାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େତେବ ଏହା
େହଲା ନିଜକୁ ନିେଜ ଅଭିଶପ୍ତ କରିବା । ବିକାର େହଉଛି ହିଁ ରାବଣର ମତ । େତେବ ରାମଙ୍କର ମତକୁ ଛାଡି ରାବଣ ମତେର ଚାଲିବା
ଦ୍ ◌ାରା ବିକାରୀ ପଥର ବୁଦ୍ଧି େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏମିତି ତ ଗରୁଡ ପୁରାଣେର ବହୁତ ଅତି ରଞ୍ଜିତ କରି େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହୁଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ନୁେହଁ । ପାଠପଢାେର େକୗଣସି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା ନଥାଏ । ତୁମର ଏହା େହଉଛି
ପାଠପଢା । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢି େରାଜଗାର କରନ୍ତି ନା । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବଶୀକରଣର ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ େଦବାକୁ େହବ । ପାଠପଢାର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ ◌ାରା ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟର ତିଳକ େନବାକୁ େହବ । ଏହି
ସବୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡକୁ ହଟାଇବାେର ନିଜର ସହେଯାଗର ଆଙ୍ଗୁଳି େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ସଂଗମଯୁଗେର ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ େହବ । ବାକି
େଯାଗ େଯାଗ କହି ଦ୍ ନ୍ଦ୍ େର ପଡିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା “ପବିତ୍ରତାକୁ” ଧାରଣ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ଏହି ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅେଟ । ତୁେମମାେନ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛ େଯ ନିଆଁ ଏବଂ ତୁଳା
ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରହୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ବିକାର ରୂପୀ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ କୁ ତୁେମମାେନ
ଚ୍ୟାେଲଞ୍ଜ କରୁଛ େଯ ପବିତ୍ରତା ବିନା େଯାଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େତଣୁ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ । େକୗଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧନ ସହିତ ମଧ୍ୟ େମାହ ନଥିବ । ଏହିଭଳି ପବିତ୍ରତାର
ସ୍ଥିତି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର େସବା କରିପାରିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ପବିତ୍ରତା ତୁମ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ େତଣୁ ପ୍ରାଣ ପଛେକ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଧର୍ମ ନଯାଉ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

