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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମମାନଙ୍କୁ ତନ-ମନ-ଧନ ଲଗାଇ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ େସବା କରିବାକୁ େହବ । ଆତ୍ମିକ େସବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଭାରତ
ସ୍ ର୍ଣ୍ଣିମଯୁଗ େହାଇଯିବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ େହବାକୁ େହେଲ ସର୍ବଦା େକଉଁ କଥାକୁ ମେନ ରଖିବାକୁ େହବ ଏବଂ ତୁେମ େକେତେବେଳ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ
ରହିପାରିବ ?
ଉତ୍ତର:ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ େହେଲ ସର୍ବଦା ଏହା ମେନ ରହୁ େଯ ଡ୍ରାମା ବିଲକୁଲ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେର ତିଆରି େହାଇଛି ।
ଯାହା ବି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଚାଲୁଛି ତାହା ସବୁ ସଠିକ୍ ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ । େଯେତେବେଳ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା େହାଇଯିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବ,
େସଥିପାଇଁ େଯାଗ ଭଲ ଭାବେର କରିବା ଦରକାର । େଯାଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ େକେବ ଲୁଚି ରହିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପତିତପାବନ ଶିବଭଗବାନୁବାଚ । ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି— େଦହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ େକେବେହେଲ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ
ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି— ଭଗବାନ ହିଁ ପତିତ-ପାବନ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତିତ-ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ବିଚରା ବହୁତ
ଦ୍ ନ୍ଦ୍ େର ପଡି ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତେର େଯେତେବେଳ ସୂତା ଅଡୁଆ େହାଇଯାଇଥାଏ େସେତେବେଳ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତା’ର େକହି ସମାଧାନ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ସିଏ ହିଁ ପତିତ-ପାବନ ଶିବବାବା ଅଟନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କୁ େକବଳ ତୁେମ
ପିଲାମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର । ଯଦିଓ ଏଠାେର ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହ ଶୁଣୁଛନ୍ତି େତେବ ମଧ୍ୟ
େକେତକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମନେର ଏହା ଆସୁନାହିଁ େଯ ଆେମ ଶିବବାବାଙ୍କର ନିକଟେର ବସିଛୁ, ସିଏ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେର
ବିରାଜମାନ େହାଇଛନ୍ତ,ି ଆମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତ,ି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ।
ତୁେମମାେନ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ େହାଇ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କାମ ବିକାର ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି
ଜଗତଜିତ୍ େହଉଛ । େତେବ େସହି ପିତା ପତିତ-ପାବନ େହେଲ ନା । େତେବ ନୂତନ ରଚନାର ରଚୟିତା େହେଲ ଏେବ ତୁେମମାେନ
େବହଦର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥାଅ । ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆେମ ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ
େନଉଛୁ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । େକହି େକହି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ େକହି ତ ବିଲକୁଲ୍ ହିଁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି
। ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ହିଁ ପତିତ-ପାବନ । େକହି ଯଦି େମାେତ ଆସି ପଚାରିେବ େତେବ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ େଦଇପାରିବି ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ େଦଇଛନ୍ତି ନା । ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛି । ଏହା
େହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶରୀର । ଇଏ ବୃକ୍ଷର ଆରମ୍ଭେର ଛିଡା େହାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଦୁନିଆେର ଛିଡା େହାଇଛନ୍ତି
ପୁଣି ତେଳ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବବାବା ତପସ୍ୟା କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ତେଳ
ଆଦିେଦବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପେର ଆଦିନାଥ ଅଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇପାରିବ େଯ ଆେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ
ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ । ଭଗବାନ େହଉଛନ୍ତି ଜେଣ, ଆଉ
ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ନିଜ ସନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢାଉଛ । େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ହିଁ
ପାଠ ପଢାଇ େଦବତା କରୁଛି । ଭାରତ ହିଁ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏେବ ନର୍କ େହାଇଯାଇଛି । ଯିଏ କାମ ବିକାର ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିବ ସିଏ ହିଁ ଜଗତଜିତ୍ େହାଇପାରିବ । ମଁୁ ସ୍ ର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି । ଅେନକ ଥର ଏହି ଭାରତେର ସ୍ ର୍ଣ୍ଣିମଯୁଗ
େହାଇଛି ପୁଣି େଲୗହଯୁଗ ଆସିଛି ଏକଥା େକହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି
। ମଁୁ େହଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର । ମଁୁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ ବିଷୟେର ବୁଝାଉଛି । ମଁୁ ୟାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ
େହାଇ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ । ଏହି ବିକାର ଗୁଡିକ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ
ଜଗତଜିତ୍ େହାଇଯିବ । ଏେତ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଏେବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । ଏମାେନ ତନ-ମନ-ଧନ ଲଗାଇ ରୁହାନୀ େସବା କରୁଛନ୍ତ,ି
ଶାରୀରିକ ନୁେହଁ । ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ । ଏହା େକୗଣସି ଭକ୍ତି ନୁେହଁ । ଭକ୍ତିର ଯୁଗ େହଉଛି ଦ୍ ◌ାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ,
ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାଯୁଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ କୁହାଯାଏ । ଯଦି େକହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ
ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର େଯ ଗୀତାେର ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର— ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି,
ରାଜେଯାଗ କିଏ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ? କାମ ବିକାର ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେଲ ତୁେମ ଜଗତଜିତ୍ େହାଇଯିବ—ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ?
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଜଗତଜିତ୍ େହାଇଛନ୍ତି ନା । ୟାଙ୍କର ୮୪ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର । େକହି ବି
ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ େନବା ପାଇଁ ତ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନା । ମଁୁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛି । କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ
େକେତକ ଏେତ ବୁଝିପାରୁନାହଁାନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି— େକାଟିକେର େକହି.... । ମଁୁ ଯିଏ, େଯପରି ଅେଟ-- ଏକଥାକୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ

ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ଯଥାର୍ଥ ରୀତିେର ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । େକବଳ େମାେତ କାହିଁକି ମେନ
ପକାଉନାହଁ ? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ । ଆେର, ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏମିତି ତ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି
େଯ ଏହା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢାଉଛନ୍ତି । ଆେର, େଯଉଁ ବାବା ତୁମକୁ କ୍ଷୀର
ସାଗରକୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ତୁେମ ଭୁଲିଯାଉଛ । ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲାଇବ । ସମୟ ତ ଲାଗିବ ।
ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ େଯ ନିଶ୍ଚିତ ମାୟା ତ ଭୁଲାଇବ, େସଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ (ଥଣ୍ଡା) େହାଇ ବସିଯାଅ । ନା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ େହବ
। କାମ ବିକାର ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । େଯମିତି ମଁୁ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ କହୁଛି େସମିତି ବଡରୁ ବଡ ବିଚାରପତି (ଜଜ୍) ଆସିେଲ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ସନ୍ତାନ ବାପା େବାଲି କହିେବ କାହିଁକି
ନା ମଁୁ େହଉଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର-ରାଜକୁମାରୀର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ
ପାଠ ମଁୁ ହିଁ ପଢାଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଢାଉଛି । ଇଏ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େହଉଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମା-ସରସ୍ ତୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ସରସ୍ ତୀ େହେବ । ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ ଚାଲି ଆସୁଛି । ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀ ବାଲା ରାଜେଯାଗ
ଶିଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ରାଜା-ରାଣୀ ଉଭୟ ଦରକାର । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ବିେଦଶକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆେମ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛୁ । କିନ୍ତୁ
େସମାେନ ତ ସୁଖକୁ କାକ ବିଷ୍ଠା ସମାନ କହୁଛନ୍ତି େତେବ ପୁଣି ରାଜେଯାଗ କିପରି ଶିଖାଇେବ । େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େସବା କରିବା ପାଇଁ
ଆଗ୍ରହ ଆସିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାେର ଅଛନ୍ତି, ସାବାଳକ େହାଇନାହଁାନ୍ତି । େତଣୁ ସାବାଳକ େହବା ପାଇଁ
ସାହସ ଦରକାର ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଏହା େହଉଛି ରାବଣ ସମ୍ପଦ୍ରାୟ । ତୁେମ ଡାକୁଛ— େହ ପତିତ-ପାବନ ଆସ । େତେବ ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ କ’ଣ ନା
ପାବନ ଦୁନିଆ ? ତୁେମମାେନ ନିଜକୁ ନରକବାସୀ େବାଲି ମେନ କରୁଛ ନା । ଏହା କ’ଣ େଦୖବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କି ? ଏଠାେର କ’ଣ
ରାମରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ? ତୁେମ କ’ଣ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ ? ଏେବ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ଅେଟ । େତେବ
ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ େଦୖବୀ ବୁଦ୍ଧିେର କିଏ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ? ଏହିଭଳି ୪-୫ ଟି େଲଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଭାବିେବ ।
ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ େହଉଛି-- ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ େଦବା । ବୃକ୍ଷ ତ ଧୀେର ଧୀେର ବଢୁଛି, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । ମାୟା
ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ବୁଲାଇ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସାଇ େଦଉଛି । ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି େସହିଭଳି ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି
ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରେର ଯିବା ହିଁ ମରିବା ସହିତ ସମାନ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ବିକାର ହିଁ ଏକଦମ୍ ମାରି େଦଉଛି
। ଯାହାକିଛି କଳଙ୍କ ଛଡାଇ ପତିତରୁ ପାବନ େହାଇଥିେଲ, େସହି େରାଜଗାର ଖାଲି େହାଇଯାଉଛି । ପୁଣି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ
େହବ । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ନା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ େଯ ଯାହା କିଛି େଯାଗର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ, ପାଠ
ପଢିଥିଲ େସସବୁ ସମାପ୍ତ େହାଇଗଲା । ଏକଦମ୍ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛ । ତଥାପି ଯଦି ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯିବ େତେବ
କୁହାଯିବ େଗଟ୍ ଆଉଟ୍ (ବହିଷ୍କାର) । ଥେର-ଦୁଇଥର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଦୁଇଥର କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ତା’ପେର ତାଙ୍କ ଉପେର
େକୗଣସି ଆଶା ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ ଆସିେବ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ୍ େଛାଟ ପଦ ପାଇେବ । ଉଚ୍ଚପଦ ତୁଳନାେର ଏପରି
କୁହାଯିବ ନା । େତଣୁ ଯିଏ ବିଲକୁଲ୍ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୀଚ୍ଚ ଶ୍େରଣୀର କୁହାଯିବ । ଦାସ-ଦାସୀ, ଚଣ୍ଡାଳ,
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଚାକର-ବାକର ରହିେବ । ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଁୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛି । ପ୍ରତ୍େୟକ ୫ ହଜାର
ବର୍ଷ ପେର ମଁୁ ପଢାଉଛି । ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହି େଦଉଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ
ଲାଗିପଡିେବ େଯ ବାସ୍ତବେର ୫ ହଜାର ବର୍ଷର କଥା । େସହି ମହାବିନାଶର ଲେଢଇ ଲାଗୁଛି । କିନ୍ତୁ େସମାେନ େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର
ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଦିନକୁ ଦିନ ବିଳମ୍ବ େହାଇ ଚାଲିଛି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି— ବହୁତ ଗଲା ଅଳ୍ପ ରହିଲା... । ଏସବୁ ଏହି
ସମୟର କଥା । େତେବ ପବିତ୍ର େହବାେର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି । ବିନାଶର ଲେଢଇ ସମ୍ମୁଖେର । ନିେଜ ନିଜକୁ ପଚାର— ମଁୁ
ୟାଦର ଯାତ୍ରାେର ରହୁଛି ? ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିେଲ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ େହବ । ଯଦି ସିଏ ଫର୍ମ ଭରିେବ େତେବ ତାଙ୍କୁ
ବୁଝାଇବ । ଯଦି କାହାର ବୁଝିବାର ହିଁ ନାହିଁ େତେବ ସିଏ ଫର୍ମ କ’ଣ ଭରିବ ? ଏମିତି ତ ଅେନକ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କୁହ— ବାବାଙ୍କୁ
ଡାକୁଛ ପତିତ-ପାବନ ଆସ େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ । େସଥିପାଇଁ ତ କହୁଛ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ । ପୁଣି େକହି ପବିତ୍ର
େହଉଛନ୍ତି ଆଉ େକହି େହଉନାହଁାନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ତ ବହୁତ ଆସୁଛି । ସମସ୍େତ େଲଖୁଛନ୍ତ—
ି ଶିବବାବା, ଭାୟା ବ୍ରହ୍ମା ।
ଶିବବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ସାଧାରଣ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛି । ୟାଙ୍କୁ ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି । ଆଉ େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ତୁମକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ବାବା
ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିେର ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି ।
ବାବା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ଅଶରୀର େହାଇଯାଉଛି । ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବିବାକୁ େହବ,
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ଅଶରୀରୀ ହୁଅ । ମଁୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛି । ଏହା େହଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର
ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର େମଳା, ଏହାକୁ ସଂଗମର େମଳା କୁହାଯାଏ । ବାକି େକୗଣସି ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର କରୁନାହିଁ । ସାଧୁ, ସନ୍ଥ,
ଋଷି, ମୁନିମାେନ ସମସ୍େତ େସଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା । େତେବ ଏହି ଗଙ୍ଗା ପତିତ-ପାବନୀ କିପରି େହାଇପାରିବ ?

ଭଗବାନୁବାଚ— କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ । ଏହା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେଲ ତୁେମ ଜଗତଜିତ୍ େହାଇଯିବ । ଏକଥା ଗଙ୍ଗା ଅଥବା
ସାଗର ତ କହିନଥା’ନ୍ତି । ଏକଥା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି କାମ ବିକାର ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହେଲ
େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ ।
ପ୍ରଥମ ନମ୍ ର ଦୁଃଖ େହଉଛି କାମ ବିକାରେର ଯିବା । ଏହା ହିଁ ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ େଦଇଥାଏ ସତ୍ୟଯୁଗର କିନ୍ତୁ ଏହା
େହାଇନଥାଏ । ତାହା େହଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, େସଠାେର େକହି ପତିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ । େଯମିତି ତୁେମ େଯାଗବଳ ଆଧାରେର ରାଜ୍ୟ
େନଉଛ, େସମିତି େସଠାେର ମଧ୍ୟ େଯାଗବଳ ଆଧାରେର ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ କାରଣ େସଠାେର ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ
ରାବଣକୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ବର୍ଷ ଜଳାଉଛ, ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ େକେବଠାରୁ ଜଳାଇ ଆସିଛ । ରାମରାଜ୍ୟେର ତ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା
ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିବାର କଥା ଯାହାକି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି କଳ୍ପେର ଯିଏ େଯତିକି ପଢିଥିେଲ
େସତିକି ହିଁ ପଢୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି । ସ୍ଥୂଳ େସବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ, ଯଦି ମନେର େସବା କରୁନାହଁ
େତେବ ବାଣୀ କିମ୍ବା କର୍ମେର େସବା କର । ବାଣୀର େସବା ତ ବହୁତ ସହଜ । ପ୍ରଥେମ େହଲା ମନେର େସବା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍
ମନମନାଭବ । ତୁମକୁ େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର ରହିବାକୁ େହବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କଠାରୁ
ଶିକ୍ଷା େନବାକୁ େହବ । ଅେନକ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉ ନାହଁାନ୍ତି । ଏମିତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ େଯ ଜ୍ଞାନକୁ ମେନ
ପକାଇ ପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ନପକାଇେଲ ଶକ୍ତି କିପରି ମିଳିବ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ଧାର କୁହାଯାଏ । େକହି କର୍ମଣା େସବା ଭଲ ଭାବେର କରିେଲ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପଦ
ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥୂଳ େସବା ନ କରନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ପଦ ମିଳିବ । ଚାେରାଟି ବିଷୟ ରହିଛି ନା । ଏହା େହଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା
ଯାହାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି । ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ େକବଳ େଯାଗ-େଯାଗ କହିଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ବିଶ୍ ର ରାଜ୍ୟପଦ
େନଉଛ ଏକଥା ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା େସଠାେର ପିଲା ଜନ୍ମ େହବ । ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ । ଏକଥା ତୁମକୁ
ବୁଝାଯାଉଛି ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପେର ତୁେମ ମାୟାର େଚଲା େହାଇଯାଉଛ । ପୁଣି ମାୟା ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏେବ ତୁମକୁ
ଶିବବାବାଙ୍କର େଚଲା େହବାକୁ ପଡିବ । ତୁମକୁ େକୗଣସି େଦହଧାରୀଙ୍କର େଚଲା େହବାର ନାହିଁ । ଭାଇ-ଭଉଣୀ େହବା େହଉଛି ପବିତ୍ର
ରହିବାର ଯୁକ୍ତି । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ େହବ, ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ-ଭାଇ ମେନ କରିବାକୁ େହବ । ଭାଇ-ଭଉଣୀର ଦୃଷ୍ଟି
ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ । ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଯାହା କିଛି େହଉଛି, ତାହା ବିଲକୁଲ୍ ସଠିକ୍ । ଡ୍ରାମା ତ ନିର୍ଭୁଲ୍ ଭାବେର ତିଆରି େହାଇଛି । ବାବା
ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତ,ି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର (ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର) ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା ରହିବ । େତେବ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ େସେତେବେଳ େହେବ
େଯେତେବେଳ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା େହବ, େତେବ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ । େତଣୁ େଯାଗ ଭଲ ଭାବେର
କରିବା ଦରକାର । େଯାଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଉତ୍ସାହ ବଢାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ ଘଡି ଘଡି
ଭୁଲିଯାଉଛ । ବାବା ତୁମକୁ ଉଲୁଗୁଣା େଦଉଛନ୍ତ,ି େଯଉଁ ବାବା ତୁମକୁ ଏେତ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁେମ ଭୁଲିଯାଉଛ । ବାବା
ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ପାଖେର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ କାହା ପାଖେର ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନୀ େକେବ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ସିଏ ତୁରନ୍ତ େସବାର
ପ୍ରମାଣ େଦବ । େତେବ ଏସବୁ େହଉଛି ବୁଝିବାର କଥା । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ମାୟାର ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧେର େକେବ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ । ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାେର ଅଳସୁଆ େହାଇ ବସିଯାଅ ନାହିଁ । ସାହସ ରଖି େସବା
କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) ଏହି ଡ୍ରାମା ନିର୍ଭୁଲ୍ ଭାବେର ତିଆରି େହାଇଛି, େସଥିପାଇଁ େକୗଣସି କଥାେର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ । କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େହବ, େକୗଣସି ବି େଦହଧାରୀର େଚଲା େହବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:େବହଦର େବୖରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ହୁଅ ।
ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ବି, ଚାେହଁ ନିଜ ପ୍ରତି େକୗଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି, ଚାେହଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବି ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି େତେବ
ରାଜଋଷି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରେର କିଛି ବି ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ତା’ର ଦୁଇଟି ନାବେର େଗାଡ ରହିଛି ।
େତେବ ସିଏ ନା ଏଠାକାର େହେବ ନା େସଠିକାର େହେବ େସଥିପାଇଁ ରାଜଋଷି ହୁଅ, େବହଦର େବୖରାଗୀ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍
ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅନ୍ୟ େକହି ନାହିଁ— ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କର ।
ସ୍େଲାଗାନ:କ୍େରାଧ େହଉଛି ଅଗ୍ନିର ରୂପ ଯାହାକି ନିଜକୁ ଜଳାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ େଦଇଥାଏ ।

*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

