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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମ ମୁଖରୁ େକେବ ବି େହ ଈଶ୍ ର, େହ ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, ଏହା ତ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ’’ ।
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁେମମାେନ ଧଳା େପାଷାକ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁଛ? ଏହା େକଉଁ କଥାର ପ୍ରତୀକ?
ଉତ୍ତର:ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମମାେନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଜିଁଇ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଇଛ େସଥିପାଇଁ ଧଳା େପାଷାକ
ପସନ୍ଦ କରୁଛ । ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଧଳା େପାଷାକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ଯଦି େକହି ମରିଯାଏ
େତେବ ତା’ ଉପେର ମଧ୍ୟ ଧଳା କପଡା ପକାଇଥା’ନ୍ତି, ତୁେମ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଏେବ ମରଜୀବା
େହାଇଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଜୀବନରୁ ମରିଯାଇଛ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ବସି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଅକ୍ଷର ନ କହି େକବଳ ପିତା
କହିେଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ େହବ । ବାବା ବସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତ ନିଜକୁ ଭାଇ-ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ।
େତଣୁ ବାବା ବସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଉ ନଥିେବ ନା । ସମସ୍େତ ନିଜକୁ ଭାଇ-ଭାଇ
କହୁଛନ୍ତି । ଗୀତାେର େଲଖାଯାଇଛି - ଭଗବାନୁବାଚ । ବାସ୍ତବେର ଭଗବାନୁବାଚ କାହା ପ୍ରତି? ସମସ୍େତ
ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ସିଏ େହେଲ ପିତା େତଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମସ୍େତ େହେଲ ଭାଇ-ଭାଇ । ଭଗବାନ
ହିଁ ବୁଝାଇଥିେବ, ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇଥିେବ । ଏେବ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା େଖାଲିଛି । ଦୁନିଆେର ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିେର
ଏଭଳି ବିଚାର ନଥିବ । େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍େଦଶ ମିଳିବ େସମାେନ ସ୍କୁଲେର ଆସି ପଢିେବ । ଭାବିେବ େଯ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତ େଦଖିଲ,ୁ ଏେବ ଯାଇ କିଛି ଅଧିକ ଶୁଣିବୁ । ପ୍ରଥମ-ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର,
ପତିତ-ପାବନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ, ପ୍ରଥେମ େସମାେନ ଜାଣନ୍ତୁ େଯ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି
ଅଥବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି! େସହି ସୁପ୍ରିମ୍ େସାଲ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର େହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର । େସ ତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ
ସତ୍ୟ ହିଁ କହିେବ । ଏଥିେର ପୁଣି ଆଉ େକୗଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସଂଶୟ ଆସିବାର ନାହିଁ । ପ୍ରଥେମ ତ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧେର
ବୁଝାଇବାକୁ େହବ, ଆମକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ ◌ାରା ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ରାଜ
ପଦ । ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ େହାଇଯିବ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ପାରେଲୗକିକ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, େସ ହିଁ
ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଥରିଟୀ େତେବ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ େହବ ନାହିଁ । େସ େହେଲ ପତିତ-ପାବନ େତଣୁ ସିଏ
ଏଠାକୁ ନିଜ ସମୟେର ହିଁ ଆସିେବ । ତୁେମ େଦଖୁଛ ମଧ୍ୟ - ଏହା େସହି ମହାଭାରତ ଲେଢଇ ଅେଟ । ବିନାଶ ପେର ପୁଣି
ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ େହବ । ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ । ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା ।
କାହାର ବୁଦ୍ଧିେର େକୗଣସି କଥା ଆସୁ ନାହିଁ । ଗଡେରଜ୍ର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି । ତାର ଚାବି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ
ପାଖେର ହିଁ ଅଛି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଧାତା େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ବାବା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ
େନତ୍ର େଦଉଛନ୍ତି । ଏକଥା କାହାକୁ େହେଲ ଜଣା ନାହିଁ େଯ ତୁମକୁ କିଏ ପଢାଉଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମା ପଢାଉଛନ୍ତି
ଭାବିେନବାରୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ନଁା କିଛି ପରିହାସ କରି କହିେଦଉଛନ୍ତି - େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ଏହି
କଥା ହିଁ ବୁଝାଅ । ଏଥିେର େଲଖା ମଧ୍ୟ େହାଇଛି - ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ । େସ ତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ମଁୁ ପତିତ-ପାବନ ଶିବ ଅେଟ । ମଁୁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି, ଏହି ଶାଳିଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ପାଠ
ପଢାଇବା ପାଇଁ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର । ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହି
ଶିକ୍ଷା ଏେବ ତୁମକୁ େବହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି । େସ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି । ପତିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର
କରାଉଛନ୍ତି । ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ େହ ପତିତ-ପାବନ ଆସ େତଣୁ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ତାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ େଦବାକୁ
େହବ । େସହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ’ଣ? େସ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ନରରୁ ନାରାୟଣ
େହବାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ବାବା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା
କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ େହବା ପାଇଁ । ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ ଭାବନ୍ତି େଯ ଆେମ

ବାରିଷ୍ଟର େହବାକୁ ଆସିଛୁ । ଏେବ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ େହଉଛି େଯ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଯଦି େକହି ନିଶ୍ଚୟ
କରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି େହାଇଗେଲ େତେବ ତାଙ୍କୁ େଲାକମାେନ କହିଥା’ନ୍ତି, ତୁେମ ତ କହୁଥିଲ, ଭଗବାନ
ପଢାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି କାହିଁକି ଆସିଛ? ସଂଶୟ ଆସିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ହାତଛାଡି େଦଇଥାଆନ୍ତି । େକୗଣସି
ନା େକୗଣସି ବିକର୍ମ କରିଥା’ନ୍ତି । ଭଗବାନୁବାଚ - କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅେଟ, ଏହା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କେଲ ହିଁ
ତୁେମ ଜଗତ୍ଜିତ୍ େହବ । ଯିଏ ପବିତ୍ର େହେବ େସ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିେବ । ଏଠାେର ହିଁ ରାଜେଯାଗର କଥା ରହିଛି
। ତୁେମ େସଠାେର ଯାଇ ରାଜତ୍ କରିବ । ବାକି େଯଉଁ ଆତ୍ମାମାେନ ଅଛନ୍ତି େସମାେନ ନିଜର ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ
କରି ନିଜ ଘର ପରମଧାମକୁ େଫରିଯିେବ । ଏହା ବିନାଶର ସମୟ ଅେଟ । ଏେବ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି େଯ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା
ନିଶ୍ଚୟ େହବ । ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ବାକି ସମସ୍େତ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିେବ ।
େସମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ପବିତ୍ର
େହାଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ େହବା ପାଇଁ । େସଠାେର ସମସ୍େତ ତ ନିଜକୁ ମାଲିକ େବାଲି ଭାବିେବ ନା ।
ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ େହେବ । ଏେବ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା - ଆମର ଭାରତ । ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି
ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତ । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତେର ସମସ୍େତ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି । ଏେବ
ଆେମ ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜେଯାଗ ଶିଖୁଛୁ । ସମସ୍େତ ତ ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ
ଏେବ ମିଳିଲା । େସମାେନ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । େସମାେନ େହେଲ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର େବଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢିବା ଦ୍ ◌ାରା ସିଡି ତଳକୁ ଖସିବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏସବୁ
େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯେବ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପୂରା େହବ େତେବ ହିଁ ମଁୁ ଆସିବି । େମାେତ ହିଁ ଆସି ସବୁ
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ େଦବାକୁ େହବ । ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍େତ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା - େହ ଗଡ୍
ଫାଦର । ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଓ ଗଡ ଫାଦର, େହ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ । ବାସ୍ତବେର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ
ମଧ୍ୟେର ଫରକ ରହିଛି । ତୁମ ମୁଖରୁ େକେବ େହ ଈଶ୍ ର, େହ ଭଗବାନ ଏହି ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ ନାହିଁ ।
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଏହିଭଳି କହିବା ଅଧାକଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ େସ ଆମର ପିତା, ତୁେମ କ’ଣ
ତାଙ୍କୁ େହ ବାବା କହି ଡାକିବ କି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନବାକୁ େହବ । ପ୍ରଥମ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି
େଯ ଆେମ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛୁ । ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନବାର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି । ଇଏ
ତ ସତ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା । ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି - ଏମାେନ େମାର ସନ୍ତାନ, େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ମଁୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଇ,
ଜ୍ଞାନ ଚିତାେର ବସାଇ େଘାର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ସ୍ ର୍ଗକୁ େନଇଯାଉଛି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ଆତ୍ମାମାେନ
ପ୍ରଥେମ ଶାନ୍ତିଧାମେର ଥା’ନ୍ତି ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସନ୍ତି । ସୁଖଧାମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ।
େଦବତାମାେନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହା େହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଘର । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ତାହା
ଆମର ଘର, ଆେମ ଅଭିେନତା େସହି ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସୁଛୁ - ଏଠାେର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ । ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ
ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁେହଁ । ଦୁନିଆର ନାଟକେର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିେନତାମାେନ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି ।
େକବଳ ଘରୁ ଆସି ଡ୍େରସ୍ ବଦଳାଇ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ତ ବୁଝାଉଛ େଯ ଆମ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଅେଟ, ପୁଣି
ଆେମ େସଠାକୁ େଫରିଯିବୁ । େଯେବ ସମସ୍ତ ଅଭିେନତାମାେନ ଷ୍େଟଜକୁ ଆସିଯିେବ େତେବ ପୁଣି ବାବା ଆସି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ େନଇଯିେବ, େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଓ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । େସ ତ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା
ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି । ଏେତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁଆେଡ ଯିେବ । ବିଚାର କର - ପତିତ-ପାବନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି । କ’ଣ
ପାଇଁ? ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଦୁଃଖର ଦୁନିଆେର ରହିବାକୁ ଚାହଁୁନାହଁାନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲ । ଏମାେନ
ସବୁ ମୁକ୍ତିକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା େଦଇଥା’ନ୍ତି । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜେଯାଗ ମଧ୍ୟ େକେତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅେଟ । ବିେଦଶକୁ
ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ । ବାସ୍ତବେର ହଠେଯାଗୀ ତ ରାଜେଯାଗ ଜାଣି ହିଁ ନାହଁାନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର େଯାଗ ହିଁ ଭୁଲ୍ େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାଇ ସଠିକ୍ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇବାକୁ େହବ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର େକୗପିନୀ େଦଖି ତାଙ୍କୁ େକେତ ସମ୍ମାନ େଦଇଥା’ନ୍ତି । େବୗଦ୍ଧ ଧର୍ମେର ମଧ୍ୟ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ, େକୗପିନୀ ପିନ୍ଧିଥିବାର େଦଖି ସମ୍ମାନ େଦଇଥା’ନ୍ତି । ବହୁତ ସମୟ ପେର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ
େହାଇଥା’ନ୍ତି । େବୗଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭେର ମଧ୍ୟ େକହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ େହଉନଥିେଲ । େଯେବ ପାପ ବୃଦ୍ଧି
େହାଇଥାଏ େବୗଦ୍ଧ ଧର୍ମେର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ େହାଇଥାଏ । ଆରମ୍ଭେର ତ େସହି ଆତ୍ମାମାେନ ଉପରୁ
ଆସିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥା’ନ୍ତି । ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶିଖାଇ କ’ଣ

କରିେବ, ପେର ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ହିଁ କପି କରୁଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କ ଭିତେର
ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିଥା’ନ୍ତି । ହଠେଯାଗୀମାେନ େକୗପୀନୀ
ପିନ୍ଧିଥା’ନ୍ତି । ତୁମକୁ ତ ଘରଦ୍ ◌ାର ଛାଡିବାର ନାହିଁ । ନଁା ଧଳାବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା େକୗଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି
କିନ୍ତୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଭଲ । ତୁେମ ଭଟ୍ଟୀେର ରହିଛ େତଣୁ ଶ୍ େ◌ତବସ୍ତ୍ର ତୁମର େପାଷାକ େହାଇଯାଇଛି ।
ଆଜିକାଲି ଧଳା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗେଲ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଚାଦର ପକାଇଥା’ନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଏେବ
ମରଜୀବା େହାଇଛ େତଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଧଳା ଡ୍େରସ୍ ଭଲ ।
କାହାକୁ ବି ପ୍ରଥେମ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ । କୁହ ଆମର ଦୁଇଟି ପିତା ଅଛନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ
େନଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଦର୍ଶନୀେର ତ ଏେତ କଥା ବୁଝାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଜେଣ ପିତା ରହିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ତୁମର ୩ ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେର େସ ମଧ୍ୟ
ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି । େଲୗକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା ଏେବ ତିନି ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ
ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ େହଉଛନ୍ତ?ି ନିରାକାର ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି େଦେବ । େସ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େଦଉଛନ୍ତି
। ଏହି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧେର ତୁେମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଇପାରିବ । ଶିବବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା େହେଲ ଆଦିେଦବ, ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିପିତା । ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି
େମାେତ ତୁେମ ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କହିବ ନାହିଁ । ମଁୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅେଟ । ଇଏ େହଉଛନ୍ତି
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା । ତୁେମ ସମସ୍େତ େହାଇଗଲ ଭାଇ-ଭଉଣୀ । ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ େହେଲ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା
ଜାଣୁଛ ଆେମ େହଲୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛୁ । ଭାଇ-ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବିକାରୀ
କର୍ମ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଉଭୟଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କେର େତେବ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିଯାଏ ।
ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ େମାର ସନ୍ତାନ େହାଇ ପୁଣି ମୁହଁ କଳା କରୁଛ । େବହଦର ବାବା
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁମର ଏହି ନିଶା ରହିଛି । ଜାଣିଛ େଯ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ
ପଡିବ । େଲୗକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ େହବ । େଲୗକିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ତୁେମ ବାପା
କହିବ ନା । ତାଙ୍କୁ ତ ତୁେମ ଭାଇ େବାଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ରୂେପ ପିତାଙ୍କୁ ପିତା େବାଲି ହିଁ କହିବ ।
ବୁଦ୍ଧିେର ଥାଏ ଇଏ େମାର େଲୗକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି ନା । ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଅେଟ । ଆଜିକାଲି
ହୁଏତ ନାମ ଧରି ଡାକିେଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େକୗଣସି ନୂଆ ଆଗନ୍ତୁକ ଆଦି ବାହାର େଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯଦି ଭାଇ
େବାଲି କହିେଦବ େତେବ ସିଏ ଭାବିେବ ୟାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ େହାଇଯାଇଛି । େସଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଇଦାେର ଚଳିବା
ଆବଶ୍ୟକ । ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅେଟ । ଏଥିେର ବହୁତ ଯୁକ୍ତିେର ଚାଲିବାକୁ େହବ । କିନ୍ତୁ
ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ େଦବା ଭଲ । େଲୗକିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ମ୍ପକ ରଖିବାକୁ େହବ । ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହ ଲାଗି
ରହିବା ଉଚିତ୍ । ମଁୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛି, ବାକି ଚାଚାଙ୍କୁ ଚାଚା, ବାପାଙ୍କୁ ବାପା େବାଲି କହିବାକୁ ପଡିବ ।
େଯଉଁମାେନ ବି.େକ. େହାଇ ନାହଁାନ୍ତି େତେବ େସମାେନ ଭାଇ-ଭଉଣୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିେବ ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ
ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ େହାଇଛନ୍ତି େସଇମାେନ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିେବ । ବାହାର େଲାେକ ତ ପ୍ରଥେମ ଶୁଣି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହେବ । ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ନିମନ୍େତ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି
କରାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲ । ଏେବ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ େହାଇଯାଇଛି । ଆମର େସ େହେଲ
େବହଦର ପିତା । ଏମାେନ ସମସ୍େତ ଆମର ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି । ବାକି ସମ୍ବନ୍ଧେର ତ େବାହୁକୁ େବାହୁ, ଶାଶୁକୁ
ଶାଶୁ ହିଁ କୁହାଯିବ, ଆଉ କ’ଣ ଭଉଣୀ େବାଲି କହିେବ । ଉଭୟ ତ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଘେର ରହି ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଯୁକ୍ତିେର ଚଳିବାକୁ େହବ । େଲାକାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ େଦଖିବାକୁ ପଡିବ । ନେଚତ୍ େଲାେକ କହିେବ ଏମାେନ
ସ୍ ◌ାମୀକୁ ଭାଇ, ଶାଶୁକୁ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତ,ି ଇଏ କ’ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନ କଥା ତ େକବଳ ତୁେମ ହିଁ ଜାଣିଛ
ଆଉ େକହି ଜାଣିପାରିେବ ନାହିଁ । କହୁଛନ୍ତି ନା - ତୁମର ଗତି ମତି ତୁେମ ହିଁ ଜାଣ । ଏେବ ତୁେମ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ
େହାଇଛ େତଣୁ ତୁମର ଗତି ମତି ତୁେମ ହିଁ ଜାଣିଛ । ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲିବାକୁ େହବ । େଯମିତି େକହି ଦ୍ ନ୍ଦେର ନ
ପଡନ୍ତୁ । େତଣୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀେର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରଥେମ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ େଯ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢାଉଛନ୍ତି ।
ଏେବ କୁହ େସ କିଏ? ନିରାକାର ଶିବ ଅଥବା କୃଷ୍ଣ । ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପେର ପୁଣି ଆେସ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ନା ବାବା
ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇଥା’ନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଏକଥା ଆସୁଛି ନା । ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିେର ନ

ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଯଥାର୍ଥ ଭାେବ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଶିବ ଆସି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସ୍ଥାପନ ନ
କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
କିଛି ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ ତ ରାଜକୁମାର ଥିେଲ େତେବ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗେର ରାଜକୁମାର ଥିେବ ନା । େସଠାେର
େଦବୀ-େଦବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିବ । େକବଳ ଏକା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ବାଦଶାହୀ ମିଳିନଥିବ । ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣପୁରୀ
ଥିବ ନା । କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଏବଂ ଏହା କଂସପୁରୀ । କଂସପୁରୀ ବିନାଶ େହବା ପେର ପୁଣି କୃଷ୍ଣପୁରୀ
ସ୍ଥାପନ େହଲା ନା । ଏସବୁ ଭାରତେର ହିଁ େହଉଛି । ନୂଆ ଦୁନିଆେର କ’ଣ ଏହି କଂସ ଆଦି ରହିେବ କି । କଳିଯୁଗକୁ
କଂସପୁରୀ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏଠାେର ତ େଦଖ େକେତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ରହିେବ
। େଦବତାମାେନ େକୗଣସି ଲେଢଇ କରିନଥିେଲ । କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହ, େଦୖବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହ,
ଅଥବା ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହ ସବୁ ଏଠାେର ହିଁ େହଉଛି । ନଁା େଦବତା ଅସୁରଙ୍କର, ନା େକୗରବ
ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଲେଢଇ େହାଇଥିଲା । ତୁେମ ରାବଣ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ୫
ବିକାର ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କେଲ ତୁେମ ଜଗତ୍ଜିତ୍ େହାଇଯିବ, ଏଥିେର ଲଢିବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଲଢିବାର
ନାମ େନେଲ ହିଂସା େହାଇଯିବ । ରାବଣ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାର ସହିତ । େକବଳ
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । ଲେଢଇ ଆଦିର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ତୁେମ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ ଏେବ ତୁମକୁ ପୁଣି ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ
ରାଜେଯାଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅେଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - େମା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର େଯାଗ ଲଗାଇେଲ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ େହବ ।
ବାବା ପତିତ-ପାବନ ଅଟନ୍ତି େତଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର େଯାଗ ଲଗାଇବାକୁ େହବ େତେବ ତୁେମ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର
େହାଇଯିବ । ଏେବ ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ସହିତ େଯାଗ ଲଗାଉଛ, ଏଥିେର ଲେଢଇର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଯିଏ
ଭଲ ଭାବେର ପଢି ବାବାଙ୍କ ସହିତ େଯାଗ ଲଗାଇେବ େସ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇେବ । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଭାଇ-ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ େଲୗକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ େହବ ।
ବହୁତ କାଇଦାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ େହବ । ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆେଦୗ ରହିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ । ବିନାଶ ସମୟେର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୂରା ସମ୍ପତ୍ତି େନବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେର ପାଠ ପଢିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପତିତ-ପାବନ ବାବାଙ୍କ
ସହିତ େଯାଗ ଲଗାଇ ପାବନ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:େଦାଷ-ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେଛଦ ଲଗାଇ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ ରୂପକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରୁଥିବା
ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମୂରତ ହୁଅ ।
ସାରା ବିଶ୍ ତୁମମାନଙ୍କର କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ ରୂପକୁ ବା ପୂଜ୍ୟ ସ୍ ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି
େସଥିପାଇଁ ଏେବ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ ରୂପକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପେର ବିଖ୍ୟାତ କର । ବିତିଯାଇଥିବା
େଦାଷ-ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେଛଦ ଲଗାଅ, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ ◌ାରା ପୁରୁଣା ସ୍ ଭାବ-ସଂସ୍କାରକୁ
ସମାପ୍ତ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର େଦାଷ-ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନକଲ କର ନାହି,ଁ ଅବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା
ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କର, ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସତ୍ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଧାରଣ କର େତେବ ଯାଇ
ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମୂରତ େହାଇପାରିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦିଗୁଣକୁ ସ୍ମୃତିେର ରଖି େସଗୁଡିକୁ ସ୍ ରୂପେର ଆଣ ଅର୍ଥାତ୍
କାର୍ଯ୍ୟେର କରି େଦଖାଅ ।

*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

