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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ତୁମ ଭଳି ପୁରୁଣା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତ,ି େତେବ ଭକ୍ତିର ଫଳ େହଉଛି ଜ୍ଞାନ,
ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମର ସଦ୍ଗତି େହଉଛି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େକେତକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିେଜ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତ,ି କିପରି ?
ଉତ୍ତର:ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇ େସବା କରୁ ନାହଁାନ୍ତ,ି ନିଜ ଉପେର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୟା କରୁ ନାହଁାନ୍ତି
େସ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିେଜ ହତ୍ୟା କରିଥା’ନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ଯଦି ଭଲ ଭାବେର ପଢିବ,
େଯାଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିେର ରହିବ େତେବ ଭଲ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । େତଣୁ େସବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତେର େସବା
କରିବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର ।
ଗୀତ:େକୗନ ଆୟା ସେବେର ସେବେର...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ ବୁଝୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଶରୀର ନୁେହଁ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା
ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯେତେବେଳ ସ୍ ୟଂ ମଁୁ ଆସିଛି େତେବ ତୁେମ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର । ଆତ୍ମା ହିଁ
ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛି । ଆତ୍ମା େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଆଉ ଏକ ଶରୀର େନଇଥାଏ । ଆତ୍ମା ବଦଳି ନଥାଏ, ଶରୀର ବଦଳିଥାଏ ।
ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅେଟ, େତଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ଦରକାର । ଏହି ଜ୍ଞାନ େକେବ ଅନ୍ୟ କହି େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ପିଲାମାେନ
ଡାକିବାରୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ େଯ ଏହା ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ ଅେଟ । ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ମଁୁ
ଆସିଥାଏ କଳ୍ପର ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ଯାହା ଫଳେର ସାରା ବିଶ୍ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟେର ତ ସାରା ବିଶ୍
କନିଷ୍ଠ ପତିତ େହାଇଯାଇଛି । ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅମରପୁରୀ, ଏହା େହଉଛି ମୃତ୍ୟୁେଲାକ । ମୃତ୍ୟୁେଲାକେର ଆସୁରୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ
ଥାଆନ୍ତି, ଅମର େଲାକେର େଦୖବୀଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ େଦବତା କୁହାଯାଏ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ଭଲ
ସ୍ ଭାବଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ — ଇଏ ତ େଯପରି େଦବତା ଅଟନ୍ତି । େକହି େକହି େଦୖବୀଗୁଣଯୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଏହି ସମୟେର ତ
ସବୁ ଆସୁରୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ୫ ବିକାରେର ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି େତଣୁ ତ ଡାକିଥା’ନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖରୁ ଆସି ମୁକ୍ତ କର । ଭଗବାନ
େକବଳ ଜେଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତ ରକ୍ଷା କରି ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୀତା କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାମ କୁହାଯାଏ ।
େସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି େବହଦର ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ ବୁଡି ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ
କରି ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ େନଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଠାେର ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମଙ୍କର କଥା ନୁେହଁ । େସ ତ ତ୍େରତା ଯୁଗର ରାଜା ଥିେଲ ।
େସ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତେମାପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାେର ଅଛନ୍ତି, ସିଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି । ପୂଜ୍ୟରୁ
ପୂଜାରୀ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । େଦବତାମାେନ କାହାର ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ େସମାେନ ତ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ପୁଣି େସମାେନ େଯେତେବେଳ
େବୖଶ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି େସେତେବେଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ େହାଇଥାଏ, ବାମ ମାର୍ଗେର ଆସିବା ଦ୍ ◌ାରା ପୂଜାରୀ େହାଇଥାନ୍ତି, ପୂଜାରୀ
େଦବତାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଗେର ନମନ କରିଥା’ନ୍ତି, ଏହି ସମୟେର େକହି ଜେଣ ବି ପୂଜ୍ୟ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ସର୍େବାଚ୍ଚ ଭଗବାନ
େହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗୀ େଦବୀ େଦବତାମାେନ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ସମୟେର ତ ସବୁ ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତ,ି
ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା େହାଇଥାଏ, ତାହା େହଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା । େସହି ପୂଜା ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଅେଟ ପୁଣି ସତ୍ତ୍
ପେର େଦବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତ,ି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଜଳକୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ, ପକ୍ଷୀ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାେର
ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ଅେନକଙ୍କର ପୂଜା େହବାେର ଲାଗିଛି । ଆଜିକାଲି ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ େହଉଛି । େକେବ ଆଦି
ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର, େକେବ େଜୖନ୍ୟମାନଙ୍କର, େକେବ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପନ୍ଥୀଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ େହଉଛି । ଅେନକଙ୍କୁ
ଡକାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚ େବାଲି ମାନିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଧର୍ମେର କିଛି ନା କିଛି ବିେଶଷ ଗୁଣ
ରହିଥିବା କାରଣରୁ େସମାେନ ନିଜକୁ ବଡ ଭାବିଥାନ୍ତି । େଜୖନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବି ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତି । ୫-୭ ପ୍ରକାରର
ଥା’ନ୍ତି । େସମାନଙ୍କ ଭିତେର ପୁଣି କିଏ ଉଲଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି । ଉଲଗ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ େକହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ଭଗବାନୁବାଚ — ଉଲଗ୍ନ
ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଅଶରୀର େହାଇ ଚାଲିଯିବ । େସମାେନ ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଉଲଗ୍ନ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ଭଗବାନୁବାଚର ଅର୍ଥକୁ େକହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯ ତୁେମମାେନ ଏଠାକୁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ
ଆସିଛ, ପୁଣି ଘରକୁ େଫରିଯିବ, ଏହି କଥାକୁ ତୁେମମାେନ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ । ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପି ବୃକ୍ଷର
ବୃଦ୍ଧି େହଉଛି । ନୂଆ-ନୂଆ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି େହଉଛି, ଏଣୁ ଏହାକୁ େଭରାଇଟ୍ ନାଟକ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ
ଅେଟ । ଇସ୍ଲାମୀ ମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ େଦଖ େକେତ କଳା ଅେଟ । େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶାଖା ବାହାରୁଛି । ମହମ୍ମଦ ତ ପେର
ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ େହଲା ଇସ୍ଲାମୀ । ମୁସଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ । ଆଫ୍ରିକାେର େକେତ ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି; ସୁନା-ହୀରାର
ଖଣି ଅଛି । ମୁସଲମାନମାେନ େଯଉଁଠାେର ବହୁତ ଧନ େଦଖନ୍ତ,ି ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନଶାଳୀ େହାଇଯା’ନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାେନ ମଧ୍ୟ

େକେତ ଧନଶାଳୀ େହାଇଛନ୍ତି । ଭାରତେର ମଧ୍ୟ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ । ସୁନା ଆଦି େକେତ ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗମ୍ବର
େଜୖନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାେନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତ,ି କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜକୁ ବଡ େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ଏେତ ସବୁ
ଧର୍ମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, େକେବ ବିନାଶ େହବ, କିଛି ବି ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଅେଟ, ଯାହା
ବିଷୟେର କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ । କଳିଯୁଗେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାେନ େହେଲ ଔରସଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, େସମାେନ ତ ସବୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି । ଯଦି େସମାେନ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହାେହେଲ ଭାଈ ଭଉଣୀ େହେଲ, ପୁଣି ବିବାହ ଆଦି କିପରି କରୁଛନ୍ତି େତଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ େହଉଛି େଯ େସହି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ନୁହଁନ୍ତି, େକବଳ ନାମ ରଖି େଦଇଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ
େଦବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କୁହାଯିବ, କାରଣ େସମାେନ ସର୍େବାଚ୍ଚ ଶିଖରେର ଅଛନ୍ତି ନା । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
େଦବତାେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ େହେଲ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ସ୍ ୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର । ଏହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ।
ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇ ପୁଣି କାଲି ଶୁଦ୍ର େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ
ଲାଗିଥାଏ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନବାର ଅଛି । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାେନ ହିଁ
ସମ୍ପତ୍ତି େନେବ । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାେର ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ । ବାବା କହିଥାନ୍ତି ହାତେର କାମ କରି ହୃଦୟେର
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅେଟ । େଯପରି ପ୍େରମିକା-ପ୍େରମିକ େହାଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଜେଣ-ଜଣଙ୍କୁ ନ େଦଖି
ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ତ ପ୍େରମିକ ଅଟନ୍ତି । ସବୁ ପିଲାମାେନ ପ୍େରମିକା ଅଟନ୍ତି େଯଉଁମାେନ କି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି ।
ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ େକେବ କାହା ନିକଟେର ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ େକହି ନାହଁାନ୍ତି । ବାକି ହଁ, େସ
ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତିମାର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍େତ େମାର ପ୍େରମିକା ଅଟନ୍ତି । ଡାକିଥା’ନ୍ତି ମଧ୍ୟ -- ଆସ
ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ପବିତ୍ର କର । ତୁେମ ସବୁ କନ୍ୟା, ମଁୁ େହଉଛି ବର । ତୁେମମାେନ ସମସ୍େତ ଆସୁରୀ େଜଲ୍େର ଭର୍ତ୍ତି
େହାଇଯାଇଛ, ମଁୁ ଆସି ମୁକ୍ତ କରାଉଛି । ଏଠାେର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । କୁଦୃଷ୍ଟି େଧାକା େଦଇଥାଏ, ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି େହବାେର ହିଁ
େମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । େଦବତାମାନଙ୍କର େକେତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଅେଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି େଦବତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ନା ।
ସମ୍ମିଳନୀେର ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି “ମାନବ ଜୀବନେର ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା’’ । ଡ୍ରାମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସମସ୍େତ ସଂଶୟେର
ପଡିଯାଇଛନ୍ତି । ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ବୁଝାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଅଥବା େବୗଦ୍ଧ ଆଦିଙ୍କୁ ଏହା କ’ଣ ଜଣା ଅଛି େଯ
କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ପୁଣି େକେବ ଆସିେବ! ତୁେମମାେନ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ହିସାବ-କିତାବ ଶୁଣାଇ ପାରିବ । େତଣୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର େଯ
ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା । ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ େକଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୁଣି େକଉଁ ଧର୍ମ ଆସିଛି । ନିଜ ଧର୍ମର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହଁାନ୍ତି । େଯାଗ ବିନା ଶକ୍ତି ଆସିନଥାଏ, ବଳ ଭରି ନଥାଏ । ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ
ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ େହଉଛ, ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହାଇଯାଉଛ । ତୁମର ରାଜ୍ୟକୁ
େକହି ଛଡାଇ େନଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଆଉ େକୗଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥାଏ । ଏେବ ତ େକେତ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି । ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର
କିପରି ଘୁରୁଛି । ୫ ହଜାର ବର୍ଷର ଏହି ଚକ୍ର ଅେଟ । ବାକି ସୃଷ୍ଟି େକେତ ଲମ୍ବା, ତାହା କ’ଣ ମାପି ପାରିବ । ପୃଥିବୀକୁ ମାପ କରିପାରିବ
। ସାଗରର ମାପ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଆକାଶ ଏବଂ ସାଗରର ଅନ୍ତ େକହି ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େତଣୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର େଯ ଧର୍ମର
ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି! ସାରା ଚକ୍ର ଧର୍ମ ଉପେର ହିଁ ତିଆରି େହାଇଛି ଏହା େହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ, ଏହି
କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର େହଉଛି ଅନ୍ଧ ଆଗେର ଆଇନା ।
ତୁେମ ଏେବ ବାହାର େସବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ, ଧୀେର ଧୀେର ତୁମର ବୃଦ୍ଧି େହାଇଚାଲିବ । ତୁଫାନ ଆସିେଲ ବହୁତ ପତ୍ର ଝଡି
ପଡିଥାଏ ନା । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମେର ମାୟାର େତାଫାନ ଲାଗିବାର େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କୁ ତ ଉପରୁ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି, ଏଠାେର
ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ବହୁତ ବଡ ଚମତ୍କାର ଅେଟ । ଯିଏ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ େସମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସି ଫଳ େଦଇଥାନ୍ତ,ି ନିଜ ଘରକୁ
େନଇଯିବା ପାଇଁ । ଡାକିଥା’ନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ େନଇଚାଲ । ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ େଯ ବାବା ସ୍ ର୍ଗର
ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ସୁଖକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । େସମାେନ ଚାହଁୁଛନ୍ତି େମାକ୍ଷ ମିଳୁ । େମାକ୍ଷକୁ ସମ୍ପତ୍ତି
କୁହାଯାଏ ନାହଁ । ସ୍ ୟଂ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ େତେବ ପୁଣି କାହାକୁ େମାକ୍ଷର ତାଲିକାେର କିପରି ରଖି
ପାରିେବ । ତୁେମ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀଗଣ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛ । େତଣୁ ତୁମର ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର ।
ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର । େସମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ପୁଣି ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାେର ଆସିେବ । ହୁସିଆର େହାଇ
ବୁଝାଇବା ଦରକାର । ତୁେମ ବୁଝାଇ ପାରିବ େଯ ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ -ରେଜା-ତେମାେର ଆସିବାକୁ େହାଇଥାଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅେଟ । ତୁମର ଜ୍ଞାନ େହଲା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ।
ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଈଶ୍ ର ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ । େସଠାେର ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ରହିଥାଅ । ତୁମକୁ କ’ଣ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ ।
ପରମାତ୍ମା ତ ଜେଣ ଅଟନ୍ତ;ି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ପୁଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି

ଦାତା ଜେଣ ଅଟନ୍ତ,ି ପୁଣି ତା’ପେର େହଉଛନ୍ତି େଦବତାମାେନ । େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନମ୍ବର ◌ାନ େହେଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ; କାରଣ
ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅେଟ । ତୁେମ େହଲ ସଂଗମଯୁଗୀ । ତୁମର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅେଟ । େଦବତାମାନଙ୍କର ନୁେହଁ,
ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅେଟ । ବାବା ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ େକେତ େମହନତ (ପରିଶ୍ରମ)
କରୁଛନ୍ତ,ି େଦବତାମାେନ କ’ଣ ଏେତ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିେବ । େସମାେନ ପାଠପଢାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଳାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି
। ଏଠାେର କିନ୍ତୁ ବାବା ନିେଜ ବସି ତୁମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । େସ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ ତାଙ୍କର େକେତ ସମ୍ମାନ ରହିବା
ଦରକାର । େସବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର େସବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ଭଲ ହୁସିଆର
ଅଟନ୍ତ;ି େତଣୁ େସବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । େସବା କରିବ ପାଇଁ ଭୂଜା ତ ଦରକାର ନା । ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଚାକିରୀ ଆଦି ସବୁ ଛେଡଇ େଦଇଥାନ୍ତି । େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ତାଲିକା ଥାଏ । ପୁଣି ମିେଲଟ୍ରୀେର େକହି ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକିବିଲା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଇଥା’ନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ
କେଲ େକସ୍ କରିଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ତ େସ କଥା ନାହିଁ । ଏଠାେର ପୁଣି ଯିଏ ଭଲ ଭାବେର େସବା କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ
େହାଇଥାଏ । େସବା ନକରିେଲ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିେଜ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଥା’ନ୍ତି । ଯାହା ଫଳେର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଥାଏ । ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ
ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ଯଦି ଭଲ ଭାବେର ପଢିେବ, େଯାଗ ସ୍ଥିତିେର ରହିେବ େତେବ ଭଲ ପଦ ମିଳିବ । ନିଜ ଉପେର ଦୟା କରିବାକୁ େହବ
ନା । ନିଜ ଉପେର ଦୟା କରିେଲ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପେର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁନିଆର ନାଟକ
କିପରି ଚାଲିଛି, ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ । ଏେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ମିଳୁଛି । ୫/୧୦ ମିନିଟ୍େର
କ’ଣ ବୁଝାଇେବ । ଘଣ୍େଟ-ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା େଦେଲ ବୁଝାଇପାରିବ । େସମାେନ ଡ୍ରାମାକୁ ତ ବିଲ୍କୁଲ୍ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଭଲ ଭଲ ଜାଗାେର
ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ େଲଖିେଦବା ଦରକାର । ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା
କରିଛନ୍ତି । ନିଜର କରିଛନ୍ତ,ି ନିର୍ଦ୍େଦଶକ େହାଇ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ବି େଦଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ନିଜର
ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଏହା ବି ତାଙ୍କର ସର୍େବାଚ୍ଚ ଅଭିନୟ ଅେଟ ନା । ଯଦି େକହି ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା,
ନିର୍ଦ୍େଦଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟଧାରୀକୁ ନ ଜାଣିେଲ ତ କ’ଣ କୁହାଯିବ ? ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ େହବ । ପାଠପଢାେର େମଧାବୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େହାଇ, େସବାେର ଲାଗିଯିବାକୁ େହବ । ନିଜ ଉପେର ନିେଜ ହିଁ ଦୟା କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) ନିେଜ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ । ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ େହବ । ମନୁଷ୍ୟକୁ େଦବତା କରିବାର
େସବା କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣୀର ବିସ୍ତାରକୁ ସାରାଂଶ ରୂପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ ।
ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ବିସ୍ତାରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସାରାଂଶ ରୂପେର ସ୍ଥିତ େହବା ତଥା ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀର
ବିସ୍ତାରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରାଂଶ ସ୍ ରୂପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିେଦବାକୁ ହିଁ ଅନ୍ତମୁର୍ଖତା
କୁହାଯାଏ । ଏହିଭଳି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପିଲାମାେନ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ଇତସ୍ତତଃ େହାଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳର ରାସ୍ତା େଦଖାଇ ପାରିେବ । ତୁମର ଏହି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅେନକ ପ୍ରକାରର
ଆତ୍ମିକ ଚମତ୍କାରୀ େଦଖାଇଥାଏ । ଏହି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତରର ଶବ୍ଦ ଏେତ
ନିକଟେର ଶୁଣାଯିବ େଯପରି େକହି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି କଥା କହୁଛି ।
ସ୍େଲାଗାନ:ସ୍ ଭାବ, ସଂସ୍କାର, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କେର ହାଲୁକା ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା େହବା ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

