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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଉଚ୍ଚ ପଦର ଆଧାର େହଲା ପାଠପଢା, େଯଉଁମାେନ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ େହାଇଥିେବ େସମାେନ ଭଲ ଭାବେର ପଢିେବ
ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇେବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହୁଛନ୍ତି, େସମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ େହାଇଥିବ ?
ଉତ୍ତର:େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ େହାଇଥିବ । େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପବିତ୍ରତାର ଏବଂ ରାଜକୀୟତାର ବୃଦ୍ଧି େହଉଥିବ । େସମାେନ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଠା କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ େହାଇ ରହିେବ,
ଅନ୍ୟକୁ ନ େଦଖି ନିଜକୁ େଦଖିେବ । େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବ — ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି େଯ ଭାରତର େଯଉଁ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାର ଶାସ୍ତ୍ର େହଉଛି
ଗୀତା । ଏହି ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥା । ବାକି ଏହି େହାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ପର୍ବ
ନୁେହଁ, ଏସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପର୍ବ । ପର୍ବ େହଲା ଏକମାତ୍ର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ । ବାସ୍ । େକବଳ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ େବାଲି ମଧ୍ୟ
େକେବ କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େସଥିେର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷର ନ େଲଖିେଲ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । େଯପରି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର
ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତା’ର ତେଳ େଲଖିବା ଉଚିତ୍ େଯ େଦୖବୀ ସ୍ ରାଜ୍ୟ ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର । ଶିବ ଭଗବାନ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା
। େତଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି । େତେବ ରାଜେଯାଗର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ
େହଉଛନ୍ତି । ଭିତେର େଯଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ରହିଛି େସଥିେର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଏପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ େଦଖି
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହେବ । ତାହା ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିେବ, େସମାେନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ
କରିେବ । େଯଉଁମାେନ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି େସମାେନ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଧାରଣ କରିେବ ଏବଂ କମ୍ ପଦ ପାଇେବ ।
ଦାସ-ଦାସୀମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର ରହିେବ ନା । େତେବ ଏସବୁର ଆଧାର ପାଠପଢା ଉପେର ନିର୍ଭର କରୁଛି ।
ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାେର ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ଭଲ ଭାବେର ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କଥା କହିପାରିେବ । ଭଲ ଭଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚାଲି-ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ େହବ । ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର େହବା ଦରକାର । େଯେତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବ େତେବ
େସେତ ପବିତ୍ର େହାଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ରାଜକୀୟତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ । େକଉଁଠି-େକଉଁଠି ତ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ
େହାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଏପରି ରହିଛି, େସକଥା ନ କହିେଲ ଭଲ । େସଥିପାଇଁ
େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ’ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ ୟଂ ଈଶ୍ ର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ?େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଏପରି େହବା ଉଚିତ୍
ନୁେହଁ । ବହୁତ ମିଠା ସ୍ ଭାବ େହବା ଉଚିତ୍, ଯିଏ କରିେବ ସିଏ ହିଁ ପାଇେବ । ଯଦି ନ କରିବ େତେବ ପାଇବ ନାହିଁ । ବାବା ତ ଭଲ ଭାବେର
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ତ େବହଦର ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ େଦଇଚାଲ । େସଥିପାଇଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ —
ସ୍ ର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ େର ରହିଛି । େଗାଲା (ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର) ଚିତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ରହିଛି ।
େଯେକୗଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ତୁେମମାେନ ଏହି େଗାଲା ଅଥବା ବୃକ୍ଷ ଉପେର ବୁଝାଇପାରିବ — ଏହି ହିସାବେର ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗ ବା
ନୂଆ ଦୁନିଆେର ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଥିଲା, େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା, ତାହା ଏେବ ସବୁଠାରୁ
ଗରୀବ େହାଇଛି । ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଥିେଲ, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକ େହବା ଉଚିତ୍ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାେନ ଅନ୍ୟ
ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଥବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ
େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । ନିଜର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । ଈଶ୍ ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, େହ ଶାନ୍ତିଦାତା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର
ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ଶାନ୍ତିର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତୁେମ ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ
ନିମିତ୍ତ େହାଇଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବିଶ୍ ର ରାଜପଦ ପୁରସ୍କାର ରୂପେର େଦଉଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ
ଅନୁସାେର ମିଳୁଛି । ଦାତା େହଉଛନ୍ତି ସ୍ ୟଂ ଭଗବାନ ଶିବବାବା । େକେତ ବଡ ପୁରସ୍କାର େଦଉଛନ୍ତି — ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍
ରାଜତ୍ ! ଏେବ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ସାରା ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦିର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅଛି । େତେବ େସହି
ବିଶ୍ ର ରାଜପଦ େନବା ପାଇଁ େହେଲ କିଛି େମହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ । ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ତ ବହୁତ ସହଜ । ଶିକ୍ଷକ େଯଉଁ କାମ
େଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ କରି େଦଖାଇବା ଉଚିତ୍ । େତେବ ବାବା େଦଖିେବ େଯ କାହା ପାଖେର ପୂରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି । େକେତକ ସନ୍ତାନ ତ ମୂରଲୀ
ଉପେର ମଧ୍ୟ ପୂରା ଧ୍ୟାନ େଦଉ ନାହଁାନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ମୂରଲୀ ପଢୁନାହଁାନ୍ତି । ଯିଏ ମୁରଲୀ ପଢୁନାହଁାନ୍ତି େସ କ’ଣ କାହାର କଲ୍ୟାଣ
କରୁଥିେବ! ଅେନକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କିଛି ମଧ୍ୟ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ନଁା ନିଜର, ନା ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ।
େସଥିପାଇଁ େଘାଡା ସବାର(ଅଶ୍ ◌ାେରାହୀ), ପ୍ୟାଦା (ପଦାତିକ) କୁହାଯାଉଛି । ମହାରଥୀ ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ବୁଝିପାରିେବ େଯ କିଏ-କିଏ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଗୁଲଜାରଙ୍କୁ, କୁମାରକାଙ୍କୁ, ମେନାହରଙ୍କୁ ପଠାଅ... କାହିଁକି ନା ନିେଜ
େଘାଡା ସବାର ଅର୍ଥାତ୍ େଯାଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । େସମାେନ େହଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀ । ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିପାରିେବ ।

କାହା ଉପେର ଗ୍ରହଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବସୁଛି ନା । େକେତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର ମଧ୍ୟ ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସିବା ଦ୍ ◌ାରା
େବତାଳିଆ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଯାଇନଥାଏ । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର େସବାରୁ ବାବା ଜାଣିପାରିଥା’ନ୍ତି ନା । ପ୍ରକୃତ
େସବାଧାରୀମାେନ ନିଜର ପୂରା ସମାଚାର ବାବାଙ୍କୁ େଦଇ ଚାଲିେବ ।
ତୁେମ ଜାଣିଛ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି । ଅେନକ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ (ଭକ୍ତିମାର୍ଗର) ଗୀତାକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ
କରି ହଜାର-ହଜାର ଟଙ୍କା େରାଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ଏେବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅେଟ େଯଉଁମାେନ କି େଦୖବୀ
ସଂମ୍ପ୍ରଦାୟର େହବାକୁ ଯାଉଛ । ଈଶ୍ ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ େବାଲି ସମସ୍େତ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କହିେଦଉଛନ୍ତି ଆେମ ସମସ୍େତ
ଈଶ୍ ର ଅଟୁ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା େଦଖ କିପରି େହାଇଗଲାଣି ।
ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ଅେଟ । ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମେର ତୁେମମାେନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଇପାରିବ । ତା’ ସହିତ େଦୖବୀଗୁଣ
ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଭିତର-ବାହାର ସ୍ ଚ୍ଛ େହବା ଦରକାର । ଆତ୍ମା ହିଁ ନକଲି େହାଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାବା ସଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି
। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି । େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ଏହିପରି (ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ)
ଗୁଣବାନ୍ େହଉଛୁ । େତଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଜ କରିଚାଲ ଆମ ପାଖେର େକୗଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ତ ନାହିଁ ? ଚାଲୁ-ଚାଲୁ ମାୟାର ଚାପୁଡା ଏପରି
ଲାଗୁଛି େଯ ଏକଦମ୍ ତେଳ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ।
ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ େହାଲି (ରଙ୍ଗ େବାଳିବା)-ଧୂରିଆ (େଗାବରେର ତିଆରି ଘସିକୁ େପାଡିବାର ପ୍ରଥା) ଅେଟ ।
ଦୁନିଆର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େହାଲି ଏବଂ ଧୂରିଆ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ’ଣ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି ।
ବାସ୍ତବେର ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଅେଟ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କରୁଛ । େସମାେନ ତ କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ
କରୁଛନ୍ତ,ି ଧୂଳି ପକାଉଛନ୍ତ,ି କାହିଁକି ନା ଏହା େହଉଛି େରୗରବ ନର୍କ । ଏେବ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଓ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ତୁମ ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଏକଦମ୍ ଏପରି ମୁଥି ଲଗାଉଛି େଯ ତୁେମ ଆହୁରି େଜାରେର ଯାଇ
ପଡିଯାଉଛ, ପୁଣି େସଥିରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ ମୁସକିଲ େହାଇ ଯାଉଛି, ଏଥିେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଦିର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ପୁଣି
ଉପରକୁ ଉଠିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ େହାଇଯିବ । େସଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ଆବଶ୍ୟକ । ମାୟାର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷାପାଇବାକୁ େହେଲ
େକେବ ବି େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସ ନାହିଁ । ସର୍ବଦା ଖବରଦାର ରୁହ, ତୁେମ ସମସ୍େତ ପରସ୍ପର ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଅଟ । ବାବା ଯାହା
ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଭଉଣୀମାେନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । େତେବ ସବୁ ମହାନତା ବାବାଙ୍କର ଅେଟ, ନୁେହଁ କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହାନତା ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ । ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ ◌ାରା ଶିଖିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ
କରିଛନ୍ତି । ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ଆେମ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ।
ଆଜି େହଲା େହାଲି, ଏେବ େହାଲିର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ, ପାଠପଢାକୁ ନେଲଜ କୁହାଯାଉଛି । ବିଜ୍ଞାନ
କ’ଣ, ଏକଥା େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହିଛି । ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏହିଠାେର ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା
ତୁେମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ । ବାକି ତାହା େହଲା ଶାନ୍ତିଧାମ । ଏଠାେର ଅଭିନୟ କରି ଥକି ଗେଲ ପୁଣି ଶାନ୍ତିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥା’ନ୍ତି । ଏେବ
ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଏେବ ଆେମ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ ନର୍କକୁ ଆସିବୁ । ପୁଣି େସହି ଅବସ୍ଥା
େହବ । କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ଚାଲିଥିବ । ଏଥିରୁ େକହି ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । େକହି-େକହି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା କାହିଁକି
କରାଯାଇଛି ? ଆେର, ଏହା ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର େଖଳ । ଅନାଦି କାଳରୁ ନିର୍ମିତ େହାଇଛି । ବୃକ୍ଷ ଉପେର ବୁଝାଇବା
ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ । ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର େତେବ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । ଆଗକୁ ଗେଲ ସବୁ ଜଣାପଡିଯିବ
— କିଏ-କିଏ ଏହି କୁଳର ଅଟନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିେବ ।
େଯେତେବେଳ ସମସ୍େତ ଆସିଯିେବ େତେବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହାଇଯିେବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ େହବ େଯ
େଦହ-ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏେବ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ । ତୁମ ପାଇଁ ପାଠପଢା ହିଁ ବଡ ପର୍ବ ଅେଟ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମର େକେତ
େରାଜଗାର େହଉଛି । େଲାକମାେନ ତ ଏହି ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାେର େକେତ ପଇସା ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତ,ି େକେତ ଝଗଡା ଆଦି
କରୁଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟେର େକବଳ ଝଗଡା ହିଁ ଝଗଡା େହଉଛି, କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ େଦଇ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହିପରି ବହୁତ ଘଟଣା େହଉଛି । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗେର େକୗଣସି ଉପଦ୍ରବ େହବ ନାହିଁ । ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ବହୁତ
ଉପଦ୍ରବ େହଉଛି । ଏେବ ତ ସମସ୍େତ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା । ପରସ୍ପରର ମତେର ମତ ନ ମିଶିବା କାରଣରୁ େକେତ
ଝଗଡା େହଉଛି େସଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ େହାଇଯାଅ, ଘରକୁ ମେନ ପକାଅ । ନିଜର
ସୁଖଧାମକୁ ମେନ ପକାଅ । କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହି,ଁ ନେଚତ୍ କ୍ଷତି େହାଇିଯିବ । ବହୁତ ମିଠା, ଶାନ୍ତ,
ସ୍େନହର ସହିତ କଥା େହବା ଭଲ । କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥା ନ େହବା ବହୁତ ଭଲ । ଶାନ୍ତିେର ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ତୁେମ ତ ଶାନ୍ତି
ଦ୍ ◌ାରା ବିଜୟ ପାଉଛ । ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଅ ନାହିଁ । ଏେବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ େଯେତ ସମ୍ପତ୍ତି
େନବାକୁ ଚାହଁୁଛ େନଇଯାଅ । ନେଚତ୍ େଲୗକିକ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପେର େକେତ ଝଗଡା େହଉଛି । ଏଥିେର େକୗଣସି ଝଗଡା ନାହିଁ ।

େଯେତ ଇଚ୍ଛା େସେତ ନିଜର ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା େନଇପାରିବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସତ୍ୟ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାେର ଚାଲିବାକୁ େହବ । ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ
େହବ େଯ — େମା ଭିତେର େକୗଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନାହିଁ ତ ? ମଁୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ନାହିଁ ତ ? ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ସ୍ ଭାବଯୁକ୍ତ
େହାଇ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍େନହର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) ମୁରଲୀ ଉପେର ପୂରା ପୂରା ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ । ପ୍ରତ୍ୟହ ମୁରଲୀ ପଢିବାକୁ େହବ । ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ
କରିବାକୁ େହବ । ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ସବୁ କାମ େଦଉଛନ୍ତି େସଗୁଡିକୁ କରି େଦଖାଇବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ େହାଲୀ ଦ୍ ◌ାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ ।
ତୁେମମାେନ ପରମାତ୍ମ ରଙ୍ଗେର ରଞ୍ଜିତ େହାଇଥିବା େହାଲୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟ । ସଂଗମଯୁଗ ହିଁ େହାଲୀ
ଜୀବନର ଯୁଗ ଏଥିେର େଯେତେବେଳ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଉଛି େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ
ବାବାଙ୍କ ସମାନ େହାଇଯାଉଛ । େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର େହାଲୀ ପର୍ବ େହଲା ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଦ୍ ◌ାରା ବାବାଙ୍କ
ସମାନ େହବା, େତଣୁ ତୁମର ରଙ୍ଗ ଏଭଳି ପକ୍କା େହଉ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିେଦଉଥିବ
େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ଉପେର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗ, େଯାଗର ରଙ୍ଗ, ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିର
ରଙ୍ଗ, ଗୁଣର ରଙ୍ଗ, ଶ୍େରଷ୍ଠ ବୃତ୍ତ,ି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟ,ି ଶୁଭଭାବନା, ଶୁଭକାମନାର ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଲଗାଅ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅେଲୗକିକ, ମନକୁ ଶୀତଳ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୟାଶୀଳ ଏବଂ ମୁଖକୁ ମଧୁର କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

“ମାେତଶ୍ ରୀ ଜୀଙ୍କର ଅନେମାଲ ମହାବାକ୍ୟ”
୧- “ବନ୍ଧନେର ଥିବା ଗୁପ୍ତ େଗାପିକାମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛ”ି
ଗୀତ:- ବିନ୍ େଦେଖ ପ୍ୟାର କରଁୁ, ଘର େବୖେଠ ୟାଦ କରଁ.ୁ .....
ଏହି ଗୀତ େକହି ଜେଣ ବାବାଙ୍କର ଲଗନେର ମଗନ ରହୁଥିବା େଗାପୀର ଗାୟନ ରହିଛି । ଏହା େହଲା କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଚିତ୍ର େଖଳ ।
ବାବାଙ୍କୁ ନ େଦଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍େନହେର ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତି । ଦୁନିଆ ଏକଥାକୁ କ’ଣ ଜାଣିବ, ଏହା ତ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ଅବିକଳ
ପୁନରାବୃତ୍ତି େହଉଛି । ଯଦିଓ େସହି େଗାପୀ ନିଜର ଘରକୁ ଛାଡି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ଚୁକ୍ତ କରୁଛ,ି
େତଣୁ ବହୁତ ଖୁସିେର ଝୁମି ଝୁମି ମସ୍ତିେର ଏହି ଗୀତ ଗାଉଛି । ବାସ୍ତବେର ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ଘେର ରହି ବାବାଙ୍କୁ ନ େଦଖି ମଧ୍ୟ େସହି ସୁଖେର ରହି େସବା କରିବାକୁ େହବ । େକଉଁ େସବା କରିବାକୁ େହବ ? ନିେଜ ପବିତ୍ର େହାଇ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାର େସବା । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏେବ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ େନତ୍ର ମିଳିଛି । ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଯାଇଛ, େତେବ ଏହି ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ
ତୁେମମାେନ ୨୧ ଜନ୍ମର େସୗଭାଗ୍ୟ ଗଢୁଛ । ଯଦି କିଛି ବି େଲାକ-ଲଜ୍ୟା, କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ େତେବ େସମାେନ େସବା କରିପାରିେବ
ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା େକବଳ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା । ଅେନକଙ୍କର ଏହିଭଳି ବିଚାର ଆେସ େଯ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାେନ ଘର ଭାଂଗିବାକୁ
ଆସିଛନ୍ତ,ି କିନ୍ତୁ ଏଥିେର ଘର ଭାଂଗିବାର େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ଘେର ରହି େକବଳ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ େହବ ଏବଂ େସବା କରିବାକୁ
େହବ । ଏଥିେର େକୗଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ । ପବିତ୍ର େହେଲ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ । ବାକି େଯଉଁମାେନ େସହି ଦୁନିଆକୁ
ଯିେବ ନାହିଁ େସମାେନ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଶତ୍ରୁତାର ପାର୍ଟ କରିେବ, ଏଥିେର କାହାର େଦାଷ ନାହିଁ । େଯପରି ଆେମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର
କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିେଲ େସହିପରି ଏହି ଡ୍ରାମାେର ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗେଲ େତଣୁ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିପାରିବ
ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ େଗାପୀମାେନ ହିଁ ବିଜୟ ମାଳାେର ଆସିପାରିେବ । ଆଚ୍ଛା!
।। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।

