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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ପବିତ୍ର େହବାକୁ େହେଲ େଗାଟିଏ େହଲା େଯାଗବଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି େହଲା େଭାଗବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡାେଭାଗ କରିବା
। ତୁମକୁ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ର େହାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସର୍ଜନ, ସିଏ ତୁମକୁ େକଉଁ ଆଶ୍ ◌ାସନା େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:େଯପରି େସହି ସର୍ଜନମାେନ େରାଗୀମାନଙ୍କୁ େଧୖର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଶ୍ ◌ାସନା େଦଇଥା’ନ୍ତି େଯ ତୁମର େରାଗ ଏେବ ଠିକ
େହାଇଯିବ, େସହିପରି ଏହି ଆତ୍ମିକ ସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ େଧୖର୍ଯ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, ତୁେମମାେନ
ମାୟାର େବମାରୀକୁ ଭୟ କର ନାହି,ଁ ସର୍ଜନ ତୁମକୁ ଔଷଧ େଦଉଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ବିକାର ରୂପୀ ଏହି େବମାରୀ ସବୁ
ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, େଯଉଁ ବିଚାର ଅଜ୍ଞାନକାଳେର ଆସି ନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିବ । କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ସହନ
କରିବାକୁ ପଡିବ । େସଥିପାଇଁ ଟିକିଏ େମହନତ କରିବାକୁ େହବ କାରଣ ଏେବ ତୁମର ସୁଖର ଦିନ ଆସିଲା କି ଆସିଲା ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । େବହଦର ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍େଦଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ େହବ େଯ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବାବା େଧୖର୍ଯ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଡାକି ଡାକି ଆସିଛନ୍ତ—
ି ବାବା ଆସ, ଆମକୁ
ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର । େତଣୁ ବାବା ଆମକୁ େଧର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତ,ି ଆଉ ବାକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି । େଯପରି କାହାର
େବମାରୀ ଠିକ୍ େହବାକୁ ଥିେଲ କହିଥା’ନ୍ତି େଯ ଏେବ ତୁମର େରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଏେବ ବୁଝିପାରୁଛ
େଯ, ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆେର ଆେମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବା । କିନ୍ତୁ େସଥିପାଇଁ ଆମକୁ େଯାଗ୍ୟ େହବାକୁ
ପଡିବ ପୁଣି େସଠାେର ତୁମକୁ େକୗଣସି େରାଗ ଇତ୍ୟାଦି କଷ୍ଟ େଦବ ନାହିଁ । ବାବା େଧୖର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି େଯ
ତୁମକୁ ଟିକିଏ େମହନତ କରିବାକୁ େହବ । ଆଉ େକହି ବି ଏମିତି ନାହଁାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ଏହିଭଳି େଧୖର୍ଯ୍ୟ େଦେବ । ତୁେମମାେନ ହିଁ ଏେବ
ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ । ଏେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପୁଣି ଥେର ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର େଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ— େକହି େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା େହେବ ତ େକହି େଭାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା । େଭାଗବଳ ମଧ୍ୟ
ରହିଛି ନା । କିନ୍ତୁ େଯଉଁମାେନ େଭାଗବଳଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ର େହେବ େସମାନଙ୍କର ପଦବୀ କମ େହାଇଯିବ । ତୁମକୁ ଏେବ ଶ୍ରୀମତ
ମିଳୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମର ସବୁ ପାପ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ଯଦି େଯାଗ ନ କରିବ େତେବ ତୁମର ପାପ
ଶେହଗୁଣା ବଢିଯିବ । କାରଣ ପାପ ଆତ୍ମା େହାଇ ତୁେମମାେନ େମାର ନିନ୍ଦା କରାଉଛ । େତେବ ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହିେବ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ ର
ଏହିଭଳି ମତ େଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି େକମିତି ଆସୁରୀ ଚାଲିଚଳନ େହାଇଯାଉଛି! ଲାହି-ଚାଢି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ ନା ।
େକହି େକହି ତ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି । ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି । େସମାନଙ୍କ ପାପ କଟୁନାହିଁ େତଣୁ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ
କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହା ବହୁତ ଛି ଛି ଦୁନିଆ, ଏଠାେର ସବୁ କିଛି େହଉଛି । ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି— ବାବା ଆସ, ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ
ଦୁନିଆର ରାସ୍ତା େଦଖାଅ । ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି— େସପାରିକୁ େହଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏପାରିକୁ େହଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ । ତୁେମମାେନ
େହଉଛ େନୗକା । ଏେବ ତୁେମ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବାକୁ ଯାଉଛ । ତୁମର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମଙ୍ଗ ଉଠିସାରିଛି । ତୁେମମାେନ
ବର୍ତ୍ତମାନ େସପାରିକୁ ଯାଉଛ େତଣୁ ଘର ପରମଧାମକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ତୁମର
ସବୁ ପାପର େବାଝ ଓହ୍ଲାଇଯିବ । େଯାଗବଳ ନେଚତ୍ େଭାଗବଳ । ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ େହବାକୁ ପଡିବ ।
େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ େହାଇଛି େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା େହଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହୁଛନ୍ତି େଯ କଳିଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ େହାଇଛି,
ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଏେବ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ େହେବ । ତୁେମ ସଂଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ଏହି ଦୁଃଖଧାମ ତ ଏେବ
ସମାପ୍ତ େହବ । ବାବା ଆମକୁ େଧୖର୍ଯ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଥିେଲ େଯ େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମର
ସବୁ ପାପ ଭସ୍ମ େହବ । ଏହା ମଁୁ ଗ୍ୟାେରଣ୍ଟି େଦଉଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ େହବ ଏବଂ
ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାତିରି କରୁଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାୟୀ ନ ରହିବା
କାରଣରୁ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ବିକର୍ମ କରିେଦଉଛ । କହୁଛ ବାବା କ୍େରାଧ ଆସିଯାଉଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂତ କୁହାଯିବ । ରାବଣ
ରାଜ୍ୟେର ଏହି ୫ ଭୂତ ଦୁଃଖ େଦଇଥା’ନ୍ତି । େଶଷ ସମୟର ହିସାବ-କିତାବ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ଯାହାକୁ କାମ ବିକାର ଆଗରୁ
େକେବ ହଇରାଣ କରିନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ େସହି େବମାରୀ ଆସିବ । କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ଏଭଳି ବିକଳ୍ପ େକେବ ଆସୁ ନଥିଲା, ଏେବ
କାହିଁକି ଆସୁଛି ? ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅେଟ ନା । ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ େବମାରୀକୁ ବାହାର କରିେଦବ । ଭକ୍ତି ସବୁ େବମାରୀକୁ ବାହାର କରିନଥାଏ ।
ଏହା େହଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ, ବିକାରୀ ଦୁନିଆ । ଏଠାେର ଶତକଡା ଶେହଭାଗ ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି । ତୁମକୁ ଶତକଡା ଶେହଭାଗ ପତିତରୁ ପୁଣି ୧୦୦
ଭାଗ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ । ଶେହଭାଗ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଶେହଭାଗ ପବିତ୍ର ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ େହବ ।

ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ େନଇଯିବା ପାଇଁ େତଣୁ ତୁେମମାେନ େମାେତ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମେନ
ପକାଅ । େକୗଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ । େଯଉଁ ଗୁଣ ଏହି େଦବତାମାନଙ୍କ ଭିତେର ଥିଲା େସହି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । ବାବା
ତୁମକୁ େକୗଣସି କଷ୍ଟ େଦଉନାହଁାନ୍ତି । କାହା ଭିତେର ଯଦି ଭୂତ ରହିଥାଏ େତେବ ଘେର ନିଆଁ ଲଗାଇ େଦଇଥାଏ । ବହୁତ କ୍ଷତି
କରିେଦଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ତ ଏଠାେର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂତ ଅଟନ୍ତି ନା । ସ୍ଥୂଳେର ମଧ୍ୟ କର୍ମେଭାଗ ରହିଛି ନା
। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଆଧାରେର ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ େଦଉଛି । ଶରୀର ନଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ େଦଉଛି । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ େଦଖିଛ ।
ଯାହାକୁ ଭୂତ କହିଥା’ନ୍ତି ତାହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛାଇ ସଦୃଶ େଦଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ େସ ବିଷୟେର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍
ନୁେହଁ । ତୁେମମାେନ େଯେତ େଯେତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ େସେତ େସେତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ
ହିସାବ-କିତାବ ଅେଟ ନା ।
ଘେର କନ୍ୟା କହୁଛି— ମଁୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହଁୁଛି େତେବ ଏକଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତେର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସିଏ କହୁଛି
ପବିତ୍ର ରୁହ ନାହିଁ । ପୁଣି ପରସ୍ପର ଭିତେର ଝଗଡା େହଉଛି, େକେତ ହଙ୍ଗାମା େହଉଛି । ଏେବ ତୁେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା େହଉଛ ।
େସମାେନ ଅପବିତ୍ର େତଣୁ ଦୁଃଖ େଦଉଛନ୍ତି । ସିଏ ବି ତ ଆତ୍ମା ନା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍େରତାତ୍ମା କୁହାଯିବ । ଶରୀରେର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ
େଦଉଛନ୍ତି ତ ବିନା ଶରୀରେର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ େଦଉଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ । ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ବାକି
ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା ପବିତ୍ରତା । େସଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ମେନପକାଇବାକୁ େହବ । ରାବଣକୁ ଭୂତ କୁହାଯିବ ନା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ େହଉଛି ହିଁ ଭୂତର ଦୁନିଆ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି । ଭୂତ ବାସ୍ତବେର
ପତିତମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ । ପତିତ ଆତ୍ମା ଭିତେର ୫ ବିକାର ଅେନକ ରୂପେର ରହିଥାଏ । କାହା ଭିତେର କାମ ବିକାରର ଅଭ୍ୟାସ,
କାହାଠାେର କ୍େରାଧର, କାହାଠାେର ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, କାହାଠାେର ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ।
କାହାଠାେର ଯଦି ବିକାରର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ େତେବ ବିକାର ନ ମିଳିେଲ କ୍େରାଧେର ଆସି ବହୁତ ମାଡ ମାରିଥା’ନ୍ତି । ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଏହିଭଳି
ଅେଟ । େତଣୁ ବାବା ଆସି େଧୖର୍ଯ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତ—
ି େହ ଆତ୍ମା, ତୁେମମାେନ େଧୖର୍ଯ୍ୟ ଧର, େମାେତ ମେନ ପକାଉଥାଅ ଏବଂ େଦୖବୀଗୁଣ
ଧାରଣ କର । ଏପରି କହୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଧନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି କର ନାହିଁ । େଯପରି ମିେଲଟ୍ରୀବାଲା େଯେତେବେଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି
େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ େଯ ଶିବବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରୁହ । ଗୀତାର ଶବ୍ଦ ଅନୁସାେର ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ଯଦି
ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆେର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ େତେବ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବୁ େସଥିପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର
େସପରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମମାେନ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବ େସଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ।
ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ େତେବ ତୁେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସ୍ ର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ । େଯଉଁମାେନ ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଣି
ଯାଇ ପତିତ େହଉଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ସ୍ ର୍ଗେର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିେବ । ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରି, ପବିତ୍ର େହେବ କିନ୍ତୁ ସ୍ ର୍ଗେର ନିଶ୍ଚିତ
ଆସିେବ । ବାବା ତ ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— େକୗଣସି ବି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ େତେବ ତୁେମ ବିକର୍ମାଜିତ୍
େହାଇଯିବ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ବିକର୍ମାଜିତ୍ ଅଟନ୍ତି ନା । ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ବିକର୍ମ େହାଇଯାଉଛି । ବିକର୍ମ ଶତାଦ୍ଦୀ
ଆରମ୍ଭ େହଉଛି ନା । ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବିଷୟେର କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଏେବ ଜାଣୁଛ େଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
ବିକର୍ମାଜିତ୍ ଥିେଲ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିକର୍ମାଜିତ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା । ପୁଣି ୨୫୦୦ ବର୍ଷ ପେର ବିକର୍ମ ଶତାଦ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ
େହାଇଥାଏ । େମାହଜିତ୍ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା । େତେବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନଷ୍େଟାେମାହା ହୁଅ, େମାେତ ମେନ
ପକାଅ େତେବ ତୁମର ସବୁ ପାପ େଧାଇ େହାଇଯିବ । ୨୫୦୦ ବର୍ଷ ଭିତେର ଯାହା ପାପ କରିଛ ତାହା ହି ୫୦-୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ
ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ନିଜକୁ ସଂମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରିପାରିବ । ଯଦି େଯାଗବଳ ନ ରିହିବ େତେବ ମାଳାର ପଛେର ରହିଯିବ ।
ବହୁତ ବଡ ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା । କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମାଳା ତ ସ୍ ତନ୍ତ୍ର । ଯାହା ଉପେର ସମସ୍ତ େଖଳ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିେର
ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା େଯାଗର ଯାତ୍ରା । ବାକି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି କଷ୍ଟର କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତ ଅେନକଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ
ଲଗାଇଥା’ନ୍ତି । ଏସବୁ େହଲା ରଚନା । େସମାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ କାହାର େହେଲ ବି କଲ୍ୟାଣ େହବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ
କାହାକୁ େହେଲ ମେନ ପକାଅ ନାହିଁ । େଯପରି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପ୍ରଥେମ ତୁେମ େକବଳ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲ ପୁଣି େଶଷ ସମୟେର େମାେତ
ମେନ ପକାଅ । ବାବା େକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲ । ଏେବ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡି େମା ସହିତ ସଙ୍ଗ କର େତେବ ଏହି େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ ।
ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁେମ ପାପ କରି ଆସିଛ । କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ଆସିଛ । ପରସ୍ପରକୁ ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ େଦଇ
ଆସିଛ । ମୂଳ କଥା େହଲା କାମର । ଏହା ମଧ୍ୟ ଡାମା ଅେଟ । ଏପରି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଡ୍ରାମା କାହିଁକି ରଚନା େହାଇଛି ।
ଏହା ତ ଅନାଦି ନାଟକ ଅେଟ । ଏହି ଡ୍ରାମାେର େମାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି । ଏହି ଡ୍ରାମା େକେବ ରଚନା େହଲା, େକେବ େଶଷ େହବ ।
ଏହା େକହି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମାେର ସବୁ ଅଭିନୟ ଭରି େହାଇ ରହିଛି । ଆତ୍ମାରୂପୀ କ୍ୟାେସଟ୍ େକେବ େଘାରି ହୁଏ ନାହିଁ କି ନଷ୍ଟ
ହୁଏ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା େହଉଛି ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ତା’ଭିତେର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ରହିଛି । ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅେଟ । ବାବା
େକେବ ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମେର ଆସି ନଥା’ନ୍ତି । ସିଏ ହିଁ ଆସି ଡ୍ରାମାର ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ

େକହି ବି ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ନା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଆତ୍ମାର କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପି ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ, େଯେତେବେଳ କି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ େହାଇଥାଆନ୍ତି । ଶାନ୍ତିଧାମେର ସମସ୍ତ
ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଉତ୍ତମ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ଶାନ୍ତିଧାମ ଏକ ପବିତ୍ରଧାମ ଅେଟ । ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅେଟ । େସଠାେର
ତ ସବୁେବେଳ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ । ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ଆସି ଅଭିନୟ କରିଥା’ନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆେମ ଜାଣିେଛ ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ନିଜ
ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି । ତାହା େହଉଛି ଆମର ଘର େଯଉଁଠାେର ଆେମ ଶାନ୍ତିେର ରହୁେଛ, ଏଠାେର ତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ େହବ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତୁେମମାେନ େମାର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୁଜା କରୁଥିଲ । େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖୀ ନଥିଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କରିଲ େତଣୁ ଦୁଃଖୀ େହାଇଯାଇଛ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କର, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀଗୁଣ କାହିଁକି
ଧାରଣ କରୁଛ । ତୁେମମାେନ େମାେତ ଡାକିଲ— ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର । ପୁଣି ପତିତ କାହିଁକି େହଉଛ ? ସମସ୍ତ ବିକାର
ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ଭାବେର କାମ ବିକାର ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ, େତେବ ଯାଇ ତୁେମ ଜଗତଜିତ୍ େହବ । ମନୁଷ୍ୟ ତ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିେଦଉଛନ୍ତି େଯ ତୁେମ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ପୁଣି ତୁେମ ହିଁ ପୂଜାରୀ େହଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ େନଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ।
ଏହିଭଳି ପାପ କରି କରି ଦୁନିଆ ମହାବିକାରୀ େହାଇଯାଇଛି । ଗରୁଡ ପୁରାଣେର ମଧ୍ୟ େଘାର ନର୍କ େବାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, େଯଉଁଠାେର
ସାପ, ବିଛା ଇତ୍ୟାଦି ଦଂଶନ କରିବାର େଦଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଶାସ୍ତ୍ରେର କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ । ତାହା ଦ୍ ◌ାରା େମାେତ େକହି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ
। ଆହୁରି ଅଧିକ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଆନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଡାକିଥାଆନ୍ତି େଯ ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର େତେବ
ନିେଜ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । େଯଉଁମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େସହିମାେନ ହିଁ ବିଜୟୀ
େହଉଛନ୍ତି । ରାବଣ ଉପେର ବିଜୟୀ େହାଇ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏହି
ବିକାର ଉପେର ହିଁ ହଙ୍ଗାମା େହାଇଥାଏ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତ—
ି ଅମୃତକୁ ଛାଡି ବିଷ କାହିଁକି ଖାଉଛ ? ଅମୃତ ନାମ ଶୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି
ଗାଈ ମୁଖରୁ ଅମୃତ ବାହାରୁଛି । ଆେର, ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ କ’ଣ ଅମୃତ କୁହାଯିବ କି! ଏହା ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର କଥା ଅେଟ । ସ୍ତ୍ରୀମାେନ
ସ୍ ◌ାମୀର ଚରଣ େଧାଇ ପିଇଥା’ନ୍ତ,ି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା ଅମୃତ େତେବ ତ ହୀରା ସଦୃଶ େହାଇଯିବା
ଦରକାର ନା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଥା’ନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ହୀରା ସଦୃଶ େହଉଛ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଣିର
ନାମକୁ େକେତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିେଦଇଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଉଛ େସମାେନ ପାଣି ପିଆଉଛନ୍ତି । ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ
କଥାକୁ େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । େସମାେନ େକୗରବ-ପାଣ୍ଡବ େବାଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପାଣ୍ଡବ
କୁହାଯାଉଛି ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଗୀତାେର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି େକୗଣସି ଶବ୍ଦ େଲଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା େସମାେନ
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଣ୍ଡବ େବାଲି ବୁଝିେବ । ବାବା ଆସି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରକଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ
କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରେର ଯାହା କିଛି ପଢିଛ ଏବଂ ମଁୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କର । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ ଆେମ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ
ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଥିଲା । ଏେବ ଠିକ୍ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମ ସମସ୍େତ େହଉଛ ସୀତା ଅଥବା ଭକ୍ତିନୀ । ଭକ୍ତିର ଫଳ ରାମ ଭଗବାନ ହିଁ େଦଇଥା’ନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ
ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ େଦବାପାଇଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ସ୍ ର୍ଗେର ବହୁତ ସୁଖେର ଥିଲୁ । େସସମୟେର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା
ଶାନ୍ତିଧାମେର ରହିଥା’ନ୍ତି । େତେବ େସଠାେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ତ ମିଳିଥାଏ ନା । ସତ୍ୟଯୁଗେର ସାରା ବିଶ୍ େର
ସୁଖ-ଶାନ୍ତି-ପବିତ୍ରତା ସବୁକିଛି ଥିଲା । ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ େଯେତେବେଳ ବିଶ୍ େର େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା େସେତେବେଳ ଶାନ୍ତି
ଥିଲା । ଏେତ ବୁଝାଇବା ସତ୍େତ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ େକହି େହେଲ ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । ଏହି କଥା କାହା କାହା ବୁଦ୍ଧିେର ବହୁତ ମୁସକିଲେର
ରହୁଛି । କିନ୍ତୁ େଶଷ ସମୟେର ବହୁତ ଆସିେବ, ଯିେବ େକଉଁ ଆଡକୁ । ଏହା େହଉଛି ଏକମାତ୍ର େଦାକାନ । େଯପରି େଯଉଁ
େଦାକାନୀମାେନ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଥା’ନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ଦାମ ଫିକ୍ସ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଶିବବାବାଙ୍କର େଦାକାନ ଏବଂ ସିଏ
େହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର । ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, େତେବ ଯାଇ ତ ତୁେମ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ େବାଲି କହୁଛ
। ନିଜକୁ ଶିବକୁମାରୀ େବାଲି ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ଣଣ ନ େହାଇଛ େସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଦବତା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ନିଜ ଭିତେର େଦବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ, ଭିତେର େଯଉଁ ସବୁ ବିକାରୀ ସଂସ୍କାର ଅଛି, କ୍େରାଧ
ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ େହବ, ବିକର୍ମାଜିତ୍ େହବାକୁ ପଡିବ େସଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ େକୗଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ୍

ନୁେହଁ ।
(୨) ହୀରା ସଦୃଶ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତକୁ ନିେଜ ପାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାନ କରାଇବାକୁ େହବ । କାମ
ବିକାର ଉପେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ନିଜକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ େହବ । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ ପୁରୁଣା
ହିସାବ-କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସହଜେଯାଗର ସାଧନା ଦ୍ ◌ାରା ସାଧନ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରେୟାଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ଥାଇ, ସାଧନଗୁଡିକୁ ପ୍ରେୟାଗେର ଆଣି ମଧ୍ୟ େଯାଗର ସ୍ଥିତି େକେବ ବି ହଲଚଲ ନ େହଉ ।
େଯାଗୀ େହାଇ ସାଧନଗୁଡିକର ପ୍ରେୟାଗ କରିବା ଏହାକୁ ହିଁ ନିଆରା େହବା କୁହାଯାଏ । ସାଧନଗୁଡିକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ
େସଗୁଡିକୁ ନିମିତ୍ତ େହାଇ ଅନାସକ୍ତ ରୂପେର ପ୍ରେୟାଗ କର । ଯଦି େକୗଣସି ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛା ରହିବ େତେବ ତାହା
ମହାନ ଆତ୍ମା େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ । େମହନତ କରିବାେର ହିଁ ସମୟ ବିତିଯିବ । େସହି ସମୟେର ତୁେମ ସାଧନା କରିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ସାଧନଗୁଡିକ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିେନବ । େସଥିପାଇଁ ପ୍ରେୟାଗୀ ଆତ୍ମା େହାଇ
ସହଜେଯାଗର ସାଧନା ଦ୍ ◌ାରା ସାଧନଗୁଡିକ ଉପେର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଉପେର ବିଜୟୀ ହୁଅ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ନିେଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣୀ େହବା ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

