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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା - ଏହା େହଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା, ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି, େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉ
ନାହଁାନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କୁ କିପରି ମେନ ପକାଇେବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ସଂଗମଯୁଗେର ତୁେମ ପିଲାମାେନ େକଉଁ ପାଠ ପଢୁଛ ଯାହାକି ସାରା କଳ୍ପେର ପଢାଯାଉ ନାହି?ଁ
ଉତ୍ତର:ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାେର ଶରୀରରୁ ଅଲଗା େହବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ େହବାର ପାଠ ଏେବ ହିଁ ତୁେମମାେନ ପଢୁଛ
କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ କର୍ମାତୀତ େହବାକୁ ପଡିବ । ବାକି ଶରୀରେର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ
େହବ । ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ େସେତେବେଳ ଶାନ୍ତ ରହିବ େଯେତେବେଳ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ େହବ,
େସଥିପାଇଁ ମନକୁ ଜିତିେଲ ଜଗତଜିତ୍ େହାଇପାରିେବ ନାହି,ଁ କିନ୍ତୁ ମାୟାକୁ ଜିତି ଜଗତ୍ଜିତ୍ େହବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାବା ବସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏହା ତ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି - ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ହିଁ
ପାଠପଢା ଯାଇଥାଏ । ଏେବ େବହଦର ବାବା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି େତେବ କାହାକୁ ପଢାଉଥିେବ?
ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନୀ େହାଇଥିେବ । େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବିନାଶ କାେଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ।
ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କିପରି େହାଇଛନ୍ତ?ି ୮୪ ଲକ୍ଷ େଯାନି େଲଖାଯାଇଛି ନା! େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୮୪ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମକୁ
େନଇ ଆସିଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା କୁକୁର, ବିେଲଇ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁଥିେର ଅଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଯାଉଛି, ଏହା େହଉଛି େସେକଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େକହି ନୂଆ ଆସିେଲ ପ୍ରଥେମ ତାଙ୍କୁ
େଲୗକିକ ଏବଂ ପାରେଲୗକିକ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ େଦବା ଦରକାର । ଶିବବାବା େବହଦର ବଡ ବାବା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ
େଲୗକିକ ପିତା ହଦର େଛାଟ ବାବା ଅଟନ୍ତି । େବହଦର ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ େବହଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା । ସିଏ ହଦର
ପିତା ଜୀବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା । ସିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍େତ ଏକାପ୍ରକାର
ଧାରଣ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । େକହି ଏକ ଶତକଡା ତ େକହି ୯୫ ଶତକଡା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା
ଅେଟ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳ ରହିବ ନା! ରାଜା-ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ରହିେବ । ଏହା ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁଛି ନା । ପ୍ରଜାେର
ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଜା ଅର୍ଥ ପ୍ରଜା । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା େହଉଛି ପାଠପଢା । ନିଜର
ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାେର ପ୍ରତ୍େୟକ ପଢୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ନିଜସ୍ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି । ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ େଯତିକି
ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିଥିେଲ ଏେବ ମଧ୍ୟ େସତିକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପାଠପଢା େକେବ ଗୁପ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।
ପାଠପଢା ଅନୁସାେର ହିଁ ପଦ ମିଳିଥାଏ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ଆଗକୁ ଗେଲ ପରୀକ୍ଷା ତ େହବ । ବିନା ପରୀକ୍ଷାେର
େକହି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ପଛକୁ ସବୁ ଜଣାପଡିବ । ଏେବ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ େକଉଁ
ପଦର େଯାଗ୍ୟ ଅଟୁ । ଯଦିଓ ଲଜ୍ଜ୍ୟା ବଶତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ହାତ ଉଠାଇ େଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମନେର
ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ମଁୁ ଏହା କିପରି େହାଇପାରିବି! ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ସବୁକିଛି ବୁଝି ମଧ୍ୟ ହାତ
ଉଠାଉଛନ୍ତି େତେବ ତାହା ଅଜ୍ଞାନ େବାଲି କୁହାଯିବ ନା । େକେତ ଅଜ୍ଞାନତା ଅେଟ! ବାବା ତ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି
। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ତ ହଦର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ । େସମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆେମ ବୃତ୍ତି େନବାର
େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, ପାସ୍ େହବୁ ନାହିଁ । ଏହାଠାରୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭଲ େଯଉଁମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି - ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢାଉଛନ୍ତି
େସଥିରୁ ଆେମ େକେତ ନମ୍ବର େନବୁ! ଏପରି କହିେବ ନାହିଁ େଯ ଆେମ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହବୁ । େତଣୁ
ସିଦ୍ଧ େହଉଛି ଏଠାେର ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ । ବହୁତ େଦହ-ଅଭିମାନ ରହିଛି । େଯେହତୁ ତୁେମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
େହବାକୁ ଆସିଛ େତଣୁ ଚଳଣି ବହୁତ ରାଜକୀୟ େହବା ଦରକାର । ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ବିନାଶ କାେଳ ବିପରୀତ
ବୁଦ୍ଧି େହଉଛି କାହିଁକି ନା କାଇଦା ଅନୁସାେର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହି,ଁ େତେବ କ’ଣ ଅବସ୍ଥା େହବ । ଉଚ୍ଚ ପଦ
ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ବିନାଶ କାେଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର ଅଥ ର୍କ’ଣ - ପିଲାମାେନ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ

ବୁଝିେଲ ଆଉ ଅନ୍ୟମାେନ କ’ଣ ବୁଝିେବ! େଯଉଁମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆେମ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ େସହିମାେନ ହିଁ
ପୂରା ଅର୍ଥ ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା - ଏହା ତ େହଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା । ପାଠପଢା ତ ଗୁପ୍ତ ନୁେହଁ ନା
। ପାଠପଢାେର ସମସ୍େତ କ୍ରମ ଅନୁସାେର ଥାଆନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତ ଏକାପରି ପାଠ ପଢିେବ ନାହିଁ । ବାବା ତ
ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାେନ ବର୍ତ୍ତମାନ େଛାଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି । ଏମାେନ େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ ତିନି-ତିନି, ଚାରି-ଚାରି ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ । କିପରି ଜଣାପଡିବ େଯ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତ?ି ତାଙ୍କର େଯେବ ଚିଠି ଆସିବ । ପୁଣି
େସହି ଚିଠିେର େସବା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର େଯ ଏହି ସବୁ ରୁହାନୀ େସବା କରିଛି । ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା ।
ଏହିପରି େଦହ ଅଭିମାନୀମାେନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ େକେବ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ନଥା’ନ୍ତ,ି ନା େସବାର ପ୍ରମାଣ
େଦଇଥାନ୍ତି । େକହି େକହି ତ ସମାଚାର େଲଖିଥାନ୍ତି ବାବା ଅମୁକ-ଅମୁକ ଆସିଥିେଲ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ବୁଝାଇଲି, େତେବ
ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥା’ନ୍ତି େଯ ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି । େସବାର ଠିକ୍ ସମାଚାର େଦଉଛି । େକହି ତ ୩-୪ ମାସ ପତ୍ର େଲଖିନଥାନ୍ତି ।
େକୗଣସି ସମାଚାର ନଥିେଲ ବୁଝିେବ ମରିଗଲା ଅଥବା େରାଗେର ପଡିଛି! େରାଗୀମାେନ େଲଖିପାରିେବ ନାହିଁ । ଅେନକ
ଏପରି ମଧ୍ୟ େଲଖିଥାନ୍ତି େଯ େମାର େଦହ ଭଲ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ପତ୍ର େଲଖି ନଥିଲି । େକହି ତ େବମାର ଅଛନ୍ତି
େବାଲି ସମାଚାର ମଧ୍ୟ େଦଇନଥାନ୍ତି । କାରଣ େଦହ-ଅଭିମାନ ରହିଛି । ପୁଣି ବାବା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମେନ ପକାଇେବ ।
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ ବାବା ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଇେବ କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କର େଦହ-ଅଭିମାନ ରହିଛି । ବାବା ଆସି
ବୁଝାଉଛନ୍ତି େମାେତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ୮୪ ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ େଯାନିକୁ େନଇଯାଇଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ପଥରବୁଦ୍ଧି େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍େତ କହିେଦଉଛନ୍ତି ପଥର ଭିତେର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ।
େତେବ ଏହା େବହଦର ଗାଳି େହଲା ନା! େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାର େକେତ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ତ
କ୍ରମ ଅନୁସାେର ବୁଝିଗଲଣି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି - ଆପଣ ଆସିେଲ, ଆେମ ସମର୍ପଣ େହବୁ ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇବୁ । ପୁଣି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି କହୁଛ େଯ - ମଁୁ ପଥର େଗାଡିେର ଅଛି! େକେତ
ଗ୍ଲାନି କରୁଛ, େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟଦା ୟଦାହି...ଏେବ ତୁେମମାେନ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛ େତଣୁ େକେତ
ମହିମା କରୁଛ । େକହି ମହିମା ତ କଣ, େକେବ ମେନ ପକାଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ େଲଖୁ ନାହଁାନ୍ତି । େଦହ ଅଭିମାନୀ
େହାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ।
ଭଗବାନୁବାଚ ନା - ମଁୁ ତୁମକୁ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛି । ବିଶ୍ ର ରାଜତ୍ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ
ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛି । ବିଶ୍ ର ବାଦଶାହୀ େନବା ପାଇଁ ଆେମ େବହଦର ବାବାଙ୍କ ନିକଟେର ପାଠ ପଢୁଛୁ - ଏହି ନିଶା
ରହିେଲ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ମିଳିବ । ଯଦିଓ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େଯପରି ସାଧାରଣ ବହିପରି ପଢୁଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ
ଭଗବାନୁବାଚ - ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛି, ବାସ୍ । ବୁଦ୍ଧିେର େସଭଳି େଯାଗ ଅଥବା ଖୁସି ରହୁ ନାହିଁ । ଗୀତା ପଢି
ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ଏେତ ଖୁସି ରହୁ ନାହିଁ । େକବଳ ଗୀତା ପାଠ ସାରି େଦଇ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦାକୁ
ଯାଉଛନ୍ତି । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି େଯ ଏେବ େବହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ଏକଥା
ଆସିବ ନାହିଁ େଯ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ପ୍ରଥେମ େକହି ଆସିେଲ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ପିତାଙ୍କର ମହତ୍
ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । କୁହ ଭାରତ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା ନା, ଏେବ ନର୍କ େହାଇଯାଇଛି । ଏପରି େକହି କହିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ
ଆେମ ଏେବ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଅଛୁ ଏବଂ କଳିଯୁଗେର ମଧ୍ୟ ଅଛୁ । କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ତ େସ ନର୍କେର ଅଛି, କାହାକୁ
ସୁଖ ମିଳିଲା ତ େସ ସ୍ ର୍ଗେର ଅଛି । ଏହିପରି ଅେନକ କହୁଛନ୍ତି - ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ନର୍କେର ଅଛନ୍ତି, ଆେମ ତ
ବହୁତ ସୁଖେର ବସିଛୁ, େକାଠା ବାଡି ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅଛି । ବାହାରର ବହୁତ ସୁଖ େଦଖୁଛନ୍ତି ନା । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମ
ଏେବ ବୁଝୁଛ େଯ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୁଖ ଏଠାେର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ େଯ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କଳିଯୁଗ ଅଥବା
କଳିଯୁଗକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ େବାଲି କହିବା େଗାଟିଏ କଥା ଅେଟ । ଏପରି ଭାବନା ରଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ େବାଲି
କୁହାଯିବ । େତଣୁ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ େଦବାକୁ େହବ । ବାବା ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ େଦଉଛନ୍ତି ।
ଆଉ ତ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ଚିତ୍ରେର େଦଖାଉଛ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଏକ । େସ ଆତ୍ମା େହେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରମଆତ୍ମା େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ମଁୁ କିପରି ଆସୁଛି ! ସବୁ ଆତ୍ମା ପରମଧାମେର ରୁହନ୍ତି । ବାହାର େଲାେକ ତ ଏହି କଥା
ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅେଟ । ଗୀତାେର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ରଖିେଦଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ
ଗୀତା ଶୁଣାଉ ନାହଁାନ୍ତି । େସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । େଦହଧାରୀଙ୍କୁ
ମେନ ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ତ ପାପ କଟିବ ନାହିଁ । କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନୁବାଚ - େଦହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି େମାେତ

ମେନ ପକାଅ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର େଦହର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ େସ ପୁଣି େଛାଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି ନା । ଏହା
ମଧ୍ୟ େକେତ ବଡ ଭୁଲ୍ ଅେଟ । େଗାଟିଏ ଭୁଲ୍ େଯାଗଁୁ େକେତ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି । ପରମାତ୍ମା ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ
େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ’ଣ
ଦୁର୍ଗତି େହଉଛି! ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କ’ଣ େକେବ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଏ? ଏସବୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର
କଥା ଅେଟ । ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର କଥା ନୁେହଁ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ । ତୁେମ େକାର୍ସ
କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ େଦଉଛ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଫୁରସତ୍ ନାହିଁ । ଦୁଇଦିନ ଆସିେବ ପୁଣି ଚାରିଦିନ ଆସିେବ ନାହି.ଁ .. ।
ନ ପଢିେଲ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ କିପରି େହେବ? ମାୟାର େକେତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯଉଁ
େସେକଣ୍ଡ ଅଥବା ମିନିଟ୍ ପାସ୍ େହଲା ତାହା ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ଅଗଣିତ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି େହାଇ ଚାଲିବ ।
ଏେବ ତ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଶୁଣୁଛ । ବାବା ତ ଜନ୍ମ-ମରଣେର ଆସୁ ନାହଁାନ୍ତି । ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ପୂରା
ଜନ୍ମ-ମରଣେର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଆସୁ ନାହଁାନ୍ତ?ି େକବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜନ୍ମ-ମରଣେର ଆସୁ
ନାହଁାନ୍ତି । ବାକି ତ ସମସ୍େତ ଆସୁଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ େଦଖାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟ
ଜନ୍ମ-ମରଣେର ଆସୁଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣ,ୁ ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି । ଏହାର ଅନ୍ତ େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ । ଏହି ଚିତ୍ର ଆସି ସମସ୍େତ େଦଖିେବ ଏବଂ ବୁଝିେବ । ବହୁତ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା ଅେଟ । ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିବା
ଦରକାର ଆେମ ଏେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛୁ ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରୀୟ, େବୖଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର େହବୁ । ପୁଣି ବାବା ଆସିେଲ ପୁନର୍ବାର
ବ୍ରାହ୍ମଣ େହବୁ । ଏହାର ଚିନ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ େହବା । ବହୁତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି
ସ୍ଥାୟୀ ରହୁ ନାହିଁ । ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ େହଉଛ । େଦବତାମାେନ ତ େହେବ ନାହିଁ । ଏହି
ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ଦ୍ ◌ାରା େସମାେନ ଏହିପରି େଦବତା େହାଇଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର
େକୗଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କହିବାର େଯାଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି
ମୃତ୍ୟୁେଲାକ ହିଁ ଅଲଗା ଅେଟ । େଯପରି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ନୀତି-ପ୍ରଥା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥା
ଅଲଗା-ଅଲଗା େହାଇଥାଏ । େସହିପରି େଦବତାମାନଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅେଟ । ମୃତ୍ୟୁେଲାକର
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଲଗା । ରାତି-ଦିନର ଫରକ, େସଥିପାଇଁ ସମସ୍େତ କହୁଛନ୍ତି - ଆେମ ପତିତ ଅଟୁ ।
େହ ଭଗବାନ, ଆେମ ସମସ୍ତ ପତିତ ଦୁନିଆର ବାସୀନ୍ଦାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଅ । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି େଯ ପବିତ୍ର
ଦୁନିଆ ଆଜିଠାରୁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା । ତ୍େରତାକୁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ
। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରଥମ ଶ୍େରଣୀ, ତ୍େରତାଯୁଗ ଦ୍ ◌ିତୀୟ ଶ୍େରଣୀ । େତଣୁ େଗାଟିଏ-େଗାଟିଏ କଥା
ଭଲ ଭାବେର ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଯିଏ େକହି ଆସିେଲ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହେବ । େକହି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
େହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ ପୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ େହବ ।
ଏହି କାମ ବିକାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ କରାଉଛି । ଏହାକୁ ଜିତିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ ଜଗତଜିତ୍ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ମଧ୍ୟ - କାମ ବିକାରକୁ ଜିତି ଜଗତଜିତ ହୁଅ । ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି କହିେଦଉଛନ୍ତି ମନକୁ ଜିତି ଜଗତ୍ଜିତ୍ ହୁଅ । ମନକୁ
ବଶବର୍ତ୍ତୀ କର । େତେବ ମନ ଶାନ୍ତ େସେତେବେଳ ରହିବ େଯେତେବେଳ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ େହବ । ବାକି ମନ
େକେବ ଶାନ୍ତ େହାଇନଥାଏ । େଦହ ମିଳିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ େତଣୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାେର କିପରି ରହିେବ?
ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା େବାଲି କୁହାଯାଏ । ଜୀବଦଶାରୁ ମୁର୍ଦ୍ଦା, ଶରୀରରୁ ଅଲଗା । ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ
ଶରୀରରୁ ଅଲଗା େହବାର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅେଟ । ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ବାସୀନ୍ଦା
ଅେଟ । ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଆସିେଲ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ମିଳୁଛି । େଗାଟିଏ
ଶରୀର ଛାଡିେଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ େନବାକୁ େହବ । ଶାନ୍ତ ତ େସେତେବେଳ
ରହିେବ େଯେତେବେଳ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ମୂଳବତନେର କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଏଠାେର ଘୁରୁଛି ।
ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଆଖି ପତିତ ବିକାରୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପବିତ୍ର ଜିନିଷ େଦଖିପାରିବ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ େନତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ । େଯେତେବେଳ ତୁମର କର୍ମାତୀତ
ଅବସ୍ଥା େହବ ଅର୍ଥାତ୍ େଦବତା େହବ େତେବ ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା େଦବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ େଦଖିବ । ବାକି ଏହି ଶରୀରର
ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ େଦଖିପାରିବ ନାହିଁ । ବାକି ସାକ୍ଷାତ୍କାର କେଲ େସଥିରୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ । ଅଳ୍ପକାଳର ଖୁସି
ମିଳିଥାଏ, କାମନା ପୂରଣ େହାଇଥାଏ । ଡ୍ରାମାେର ସାକ୍ଷାତ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି

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) ମଁୁ ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅେଟ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାେର ଏହି ଶରୀରେର ରହି େଯପରି ମୃତଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାର
ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଗଢିବାକୁ େହବ ।
(୨) େସବାର ପ୍ରମାଣ େଦବାକୁ େହବ । େଦହ-ଅଭିମାନକୁ ଛାଡି ନିଜର ସଠିକ୍ ସମାଚାର େଦବାକୁ େହବ । ପାସ୍ ◌ିଥ୍
ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ନିଜର ସମସ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଏବଂ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖି ଡବଲ ଲାଇଟ୍
ଫରିସ୍ତା ହୁଅ ।
ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା େହବା ପାଇଁ େଦହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରୁହ, କାହିଁକି ନା
େଦହର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ମାଟି ସହିତ ସମାନ, ଯଦି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ େବାଝ ରହିବ େତେବ ବୁଦ୍ଧି ଭାରୀ
େହାଇଯିବ । ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର େଦହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିସ୍ତା ନଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ ।
ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ମିଳିଥିବା ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ େଦଇ େଦଇଛ । ଯଦି ନିଜର ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ
େଦଇେଦଲ େତେବ ତାହାଠାରୁ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଗଲା । େତଣୁ ସମସ୍ତ ହିସାବ-କିତାବର ଖାତା
ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ-ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ େହାଇଗଲା - ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜସ୍
ଆତ୍ମା ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଯଦି ନିଜର ବିେଶଷତା ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଇବ େତେବ ପ୍ରତିପାଦେର ପ୍ରଗତିର ଅନୁଭବ
କରିପାରିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

